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22.

На основу члана 7-18. Одлуке о начину
финансирања или суфинансирања програма или
пројеката и за трошкове функционисања невладиних
организација из буџета општине Ада (''Службени лист
општине Ада'' број 5/2012) и на основу Одлуке о буџету
општине Ada за 2013. годину (''Службени лист општине
Ada'', број 43/2012)
Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса дана 06.02.2013. године расписује

A civil szervezetek programjai vagy projektumai,
valamint
működési
költségeik
Ada
község
költségvetéséből
való
pénzelésének
vagy
tárfinanszírozásának módjáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 5/2012 szám) 7-18. szakasza, és
Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 43/2012 szám) alapján, a
nyilvános pályázatot lefolytató bizottság 2013.02.06-án
kiírja a

ЈАВНИ КОНКУРС

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

за финансирање или суфинансирање програма
или пројеката и за трошкове функционисања
невладиних организација из буџета општине Ада

a civil szervezetek programjai vagy projektumai
pénzelésére
vagy tárfinanszírozására,
valamint
működési
költségeik
fedezésére Ada
község
költségvetéséből

1. Укупан
износ
средстава
намењених 1. Az eszközök keretösszege, amelyeket Ada község
2013. évi költségvetésében a civil szervezetek
финансирању или суфинансирању програма
programjai vagy projektumai pénzelésére vagy
или пројеката и за трошкове финкционисања
tárfinanszírozására, valamint működési költségeik
невладиних организација из буџета општине
fedezésére láttak elő: 2.000.000,00 dinár.
Ада за 2013. годину износи 2.000.000,00
динара.
2. Средства по овом конкурсу додељују се 2. Az eszközöket ezen pályázat alapján az Ada község
területén tevékenykedő civil szervezeteknek
невладиним
организацијама
(удружењима
(polgárok
egyesületeinek)
osztják
szét,
грађана) са територије општине Ада за
programok
vagy
projektumok
realizálására,
a
реализацију програма или пројеката из
következő
területeken
:
следећих области:
1. активности које се односе на јачање
сарадње између владиног, невладиног и
бизнис сектора;
2. подстицања и развоја привредних
делатности (туризам, занатство, стари и
ретки занати, задругарство и др);
3. развој локалне заједнице;
4. екологије, заштите животне средине и
здравља грађана;
5. афирмисања људских и мањинских права;
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

програма за образовање;
програма за омладину;
програма за стара лица;
афирмисања демократизације локалне
средине;
развоја цивилног друштва;
социјално-хуманитарне активности
(подршка социјално угроженим
грађанима, подршка старим и особама
са инвалидитетом, подршка особама
ометеним у развоју и др.);
волонтерства;
заштите бораца ратних војних и цивилних
инвалида;
заштите и помоћи лицима лечених од
болести зависности;
активности пензионерских организација;

1. az állami, a civil, valamint az üzleti szektor
együttműködésének erősítésére vonatkozó
aktivitások;
2. a gazdasági tevékenységek serkentése és
fejlesztése (turizmus, mezőgazdaság,
kisipar, régi és ritka szakmák, szövetkezet
és egyebek);
3. a lokális közösség fejlesztése;
4. ökológia, környezetvédelem és a polgárok
egészségvédelme;
5. az emberi- és kisebbségi jogok
kibontakoztatása;
6. oktatási programok;
7. ifjúsági programok;
8. programok az idős személyeknek;
9. a lokális környezet demokratizálódásának
kibontakoztatása;
10. a polgári társadalom fejlesztése;
11. jóléti-humanitárius aktivitások (a szociálisan
veszélyeztetett polgárok támogatása, az
idős és a rokkantsággal élő személyek
támogatása, a fejlődési zavarokkal élő
személyek támogatása és egyebek);
12. önkéntesség;
13. harcosok, háborús katonai és civil rokkantak
védelmezése;
14. a függőségi betegségektől gyógyított
személyek védelmezése és segítése;
15. nyugdíjasok szervezeteinek aktivitása;
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неформалног образовања;
афирмисања женских права;
за развој јавног информисања;
други садржаји који доприносе убрзаном
развоју општине Ада и афирмацији
грађанског активизма.

16.
17.
18.
19.

06.02.2013.
2013.02.06.

nem formális képzés;
a nők jogainak kibontakoztatása;
a nyilvános tájékoztatás fejlesztése;
egyéb tartalmak, amelyek hozzájárulnak Ada
község gyorsított fejlesztéséhez és a
polgári aktivitás kibontakoztatásához.

Под
трошковима
функционисања
невладиних организација подразумевају се расходи и
издаци у вези са свакодневном делатношћу и за
набавку материјала потребних за непрекидан рад
(канцеларијски материјал, телефон, трошкови поште,
режија, остале услуге сл.).

A civil szervezetek működési költségei alatt
értendők a mindennapos tevékenységhez
fűződő
költségek és kiadások, valamint a folytonos munkához
szükséges anyagok beszerzése
(irodaszerek,
telefon, postai, rezsi, és egyéb szolgáltatások költségei
stb.).

1. Право учешћа на конкурсу имају
невладине организације (удружења
грађана) које су регистроване на
територији општине Ада односно имају
седиште или огранак и делују на
подручју општине Ада као општинске,
међуопштинске
или
републичке
организације
(у
даљем
тексту:
невладине организације)

1. A pályázaton való részvételre az Ada
község területén bejegyzett, illetve
székhellyel, vagy ágazattal rendelkező, és
ezen a területen községi, községközi,
vagy
köztársasági
szervezetként
tevékenykedő civil szervezetek (polgári
egyesületek) jogosultak
(a további
szövegben: civil szervezetek).

2. Средства
из
буџета
општине
Ада
невладиној организацији додељују се
за финансирање или суфинансирање
само једног програма или пројекта.

2. Az eszközöket Ada község költségvetéséből
csak egy program vagy projektum
pénzelésére vagy társfinanszírozására
osztják ki.

3. Програм
или
пројекат
се
мора
реализовати на територији општине
Ада. Програм или пројекат мора бити
завршен до истека буџетске године,
односно до 31.12.2013. године.

3. A programot vagy projektumot Ada község
területén muszáj realizálni. A program
vagy projektum a költségvetési év végéig,
illetve 2013. 12. 31-ig le kell, hogy
záruljon.

4. Пријаве на конкурс подносе се на посебном
обрасцу, који чини саставни део
конкурсне документације. Пријаве и
текст конкурса може се преузети сваког
радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у
згради Скупштине општине Ада, Трг
ослобођења бр. 1., у канцеларији бр.
29., односно преузети са званичне
интернет странице општине Ада
(www.аda.org.rs).

4. A

pályázati jelentkezőket a pályázati
dokumentáció részét képező külön
űrlapon kell beterjeszteni. A pályázati
jelentkezők és a pályázat szövege
átvehető minden munkanapon 7,00-től
14.00 óráig Ada Község Képviselőtestületének
épületében,
Felszabadulás tér 1. 29. számú iroda,
illetve letölthető Ada község hivatalos
internetes oldaláról (www.аda.org.rs).

Рок за подношење пријавe је 18.02.2013. године.

A pályázatra való jelentkezés határideje 2013.02.18.

Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве;
2. фотокопију решења о упису организације у
регистар;
3. фотокопију оснивачког акта (статута) – за
организацију која први пут конкурише;
4. фотокопију финансијског извештаја за претходну
годину.

A pályázati dokumentáció tartalmazza:
1. pályázati jelentkező űrlapot;
2. a szervezet nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló
végzés fénymásolatát;
3. az alapítási okirat (alapszabály) fénymásolatát – azon
szervezetnél, amely első alkalommal pályázik;
4. az előző évre vonatkozó pénzügyi jelentés
fénymásolatát.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са
назнаком: ''Јавни конкурс за финансирање
или
суфинансирање програма или пројеката и за
трошкове
функционисања НВО'', на адресу Трг
ослобођења бр. 1., 24430 Ада, поштом или се
предаје лично у канцеларији бр. 29. Општинске

A pályázati jelentkezőket zárt borítékban a következő
megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat a civil
szervezetek programjai vagy projektumai pénzelésére
vagy
tárfinanszírozására,
valamint
működési
költségeik fedezésére'', postai úton a 24430 Ada,
Felszabadulás tér 1. címre, vagy személyesen Ada
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управе Општине Ада. Контакт
024/852-106 локал 129.
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телефон:

06.02.2013.
2013.02.06.

Község Közigazgatási Hivatalának 29. számú irodájában.
Telefon: 024/852-106 mellék: 129.

Критеријуми
за
оцењивање
предлога
програма или пројеката су:
1. усклађеност програма или пројекта са свим
захтевима конкурса;
од 1–10 бода
2. остварени резултати НВО претходних
година;
од 1–10 бода
3. материјална и кадровска опремљеност
невладине организације;
од 1–10 бода
4.
стручност
координатора
и
кључних
стручњака укљученог у пројекат; од 1–10 бода
5. одрживост програма или пројекта;
од 1–10 бода
6. сарадња са локалном заједницом.
од 1–10 бода

A
program
vagy
projektum
osztályozásának
kritériumai a következők:
1. a program vagy projektum összhangja a
pályázat összes követelményével
1–10 pont
2. a civil szervezet előző években megvalósított
eredményei
1–10 pont
3. anyagi és munkaerőbeli felszereltség
1–10 pont
4. a projektumba bevont koordinátorok és
kulcsfontosságú szakemberek szaktudása 1–10 pont
5. a program vagy projektum fenntarthatósága
1–10 pont
6. a lokális közösséggel való együttműködés
1–10 pont

Пријаве пристигле након предвиђеног рока,
пријаве са непотпуном
документацијом,
поднете на не одговарајућем обрасцу неће се
разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се
неће оцењивати / бодовати.Конкурсна документација
се не враћа.
Након доношења одлуке о избору програма
или пројеката који ће бити финансирани или
суфинансирани током 2013. године, и о додели
средстава за трошкове функционисања
са
подносиоцима истих ће се закључити уговори о
финансирању реализације програма или
пројеката
и за трошкове функционисања.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő
űrlapon átadott
pályázatok nem kerülnek
megvitatásra. A hiányos pályázati anyagok nem
kerülnek osztályozásra/pontozásra.

Одлуку о избору програма или пројеката и
за трошкове функсионисања НВО доноси
Општинско веће општине Ада на предлог Комисије
и биће објављена у ''Службеном листу
општине
Ада" и на званичној интернет страници општине Ада
(www.аda.org.rs).

A program vagy projektum kiválasztásáról, és
az
eszközöknek a civil szervezet működési költségeinek
fedezésére való kiosztásáról szóló határozatot Ada
Község Községi Tanácsa hozza meg bizottság
javaslatára, és megjelenik Ada Község Hivatalos
Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes
oldalán (www.аda.org.rs).
Ada Község Községi Tanácsának határozata végleges.

Одлука Општинског већа је коначнa.
Подносиоци пријава дужни су да у року од 15
дана по завршетку програма или
пројекта
и
о
утрошеним средствима за функционисање, а
најкасније до 31.01. 2014.
године,
поднесу
извештај о реализацији одобрених програма или
пројеката односно о утрошку
одобрених
средствава за функсионисање и доставе
доказе о наменском коришћењу
финансијских
средстава Комисији.

A 2013. év folyamán pénzelt vagy társfinanszírozott
program vagy projektum kiválasztásáról, és az
eszközöknek a pályázó működési költségeinek fedezésére
való kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően
a nyertes pályázókkal szerződés lesz kötve a program
vagy projektum realizálásának pénzeléséről, valamint a
működési költségek fedezéséről.

A pályázók kötelessége a programok, illetve a
projektumok befejezését követő 15 napos határidőben,
illetve a folyó költségek és kiadások társfinanszírozására
kiosztott költségvetési eszközök
felhasználását
követően, de legkésőbb 2014. január 31-ig, jelentést
tenni a jóváhagyott programok, illetve projektumok
realizálásáról, illetve a működésre jóváhagyott eszközök
felhasználásáról, valamint eljuttatni a pénzügyi eszközök
rendeltetésszerű felhasználásáról szóló bizonyítékokat.

Извештај
о
реализацији
одобрених A jelentést a jóváhagyott programok vagy projektum
програма или пројеката мора се предати до
realizálásáról a következő költségvetési évre szóló
дана расписивања конкурса за наредну pályázat kiírásának napjáig át kell adni.
буџетску годину.
Извештај о реализацији одобрених програма
или пројеката односно о утрошку
одобрених
средствава за функсионисање
подноси се на
посебном обрасцу.
Образац извештаја се може преузети сваког
радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у
згради
Скупштине
општине Ада, Трг ослобођења бр. 1.,
у канцеларији бр. 29., односно преузети са званичне

A jelentést a jóváhagyott programok vagy projektum
realizálásáról, illetve a működési költségekre jóváhagyott
eszközök felhasználásáról külön űrlapon kell beterjeszteni.
A jelentés űrlapja átvehető minden munkanapon
7,00-től 14.00 óráig Ada Község Képviselő-testületének
épületében, Felszabadulás tér 1. 29. számú iroda,
illetve letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról
(www.ada.org.rs).

6. страна/oldal
3. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

06.02.2013.
2013.02.06.

интернет
странице
општине
општине
Ада
(www.аda.org.rs).
Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом у
Услужном центру Општинске управе општине Ада или
поштом.
Јавни конкурс се објављује у ''Службеном
листу Општине Ада'' и на званичној интернет
страници Општине Ада.

A pályázati űrlapokat nyomtatott formában kell átadni az
Adai
Községi
Közigazgatási
Hivatal
Szolgáltatóközpontjában, vagy postai úton.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка
јавног конкурса
Број: 020-6-4/2013-03
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Дана: 06.02. 2013.
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
A nyilvános pályázatot lefolytató bizottság

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos
Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes
oldalán.

Szám: 020-6-4/2013-03
Kelt: 2013.02.06.

Bilicki Zoltán s.k.
BIZOTTSÁG ELNÖK

23.
На основу члана 13. Одлуке о буџету општине Aда за
2013. годину („Службени лист општине Ада“, бр.
43/2012), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011 и 93/2012), члана 57. став 1. тачка 8. и члана
128. Статута општине Ада („Службени лист општине
Ада“, бр. 27/2008 и 14/2009) Председник општине Ада,
дана 30.01.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 43/2012 szám) 13.
szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011 és 93/2012 számok) 61. és 69. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 57. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,
Ada község elnöke, 2013. 01. 30-án meghozza a
VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2013. годину Раздео 01, глава 04, функција 180,
економска класификација 499121 – текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у
укупном износу од 30.000,00 динара.

1. Az Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, felosztás 01,
fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás 499121 –
Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 30.000,00 összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 08, глава 02, функција 070, економска
класификација 463, позиција број 130 тако да
апропријација износи 5.880.000,00 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 08, fejezet 02, funkció 070, gazdasági
osztályozás 463, tételszám 130, kereteiben történik, így az
előirányzat összege 5.880.000,00 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 4. A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
буџет и финансије.
Osztály gondoskodik.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 5. A végzést
Ада“.
Lapjában.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-8/2013-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 30.01.2013.
Золтан Билицки с.р.

megjelentetni Ada

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-3-8/2013-02
Ada, 2013. 01. 30.

Község

Hivatalos

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG ELNÖKE

7. страна/oldal
3. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

На основу члана 13. Одлуке о буџету општине Aда за
2013. годину („Службени лист општине Ада“, бр.
43/2012), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011 и 93/2012), члана 57. став 1. тачка 8. и члана
128. Статута општине Ада („Службени лист општине
Ада“, бр. 27/2008 и 14/2009) Председник општине Ада,
дана 04.02.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

06.02.2013.
2013.02.06.

Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 43/2012 szám) 13.
szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011 és 93/2012 számok) 61. és 69. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 57. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,
Ada község elnöke, 2013. 02. 04-én meghozza a
VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2013. годину Раздео 01, глава 04, функција 180,
економска класификација 499121 – текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у
укупном износу од 10.000,00 динара.

1. Az Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, felosztás 01,
fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás 499121 –
Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 10.000,00 összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 08, глава 02, функција 070, економска
класификација 463, позиција број 130, тако да
апропријација износи 5.890.000,00 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 08, fejezet 02, funkció 070, gazdasági
osztályozás 463, tételszám 130, kereteiben történik, így az
előirányzat összege 5.890.000,00 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 4. A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
буџет и финансије.
Osztály gondoskodik.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 5. A végzést
Ада“.
Lapjában.

megjelentetni Ada

Község

Hivatalos

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-9/2013-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 04.02.2013.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-3-9/2013-02
Ada, 2013. 02. 04.

На основу члана 13. Одлуке о буџету општине Aда за
2013. годину („Службени лист општине Ада“, бр.
43/2012), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011 и 93/2012), члана 57. став 1. тачка 8. и члана
128. Статута општине Ада („Службени лист општине
Ада“, бр. 27/2008 и 14/2009) Председник општине Ада,
дана 04.02.2013. године, доноси

Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 43/2012 szám) 13.
szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011 és 93/2012 számok) 61. és 69. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 57. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,
Ada község elnöke, 2013. 02. 04-én meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG ELNÖKE

VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2013. годину Раздео 01, глава 04, функција 180,
економска класификација 499121 – текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у
укупном износу од 95.803,00 динара.

1. Az Ada község 2013. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, felosztás 01,
fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás 499121 –
Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 95.803,00 összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 01, глава 02, функција 130, економска
класификација 414, позиција број 17, тако да
апропријација износи 1.535.028,28 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 01, fejezet 02, funkció 130, gazdasági
osztályozás 414, tételszám 17, kereteiben történik, így az
előirányzat összege 1.535.028,28 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

8. страна/oldal
3. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

06.02.2013.
2013.02.06.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 4. A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
буџет и финансије.
Osztály gondoskodik.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 5. A végzést
Ада“.
Lapjában.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-10/2013-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 04.02.2013.
Золтан Билицки с.р.

megjelentetni Ada

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-3-10/2013-02
Ada, 2013. 02. 04.

Község

Hivatalos

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG ELNÖKE

