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41.
На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 41. тачка 1. Статута општине
Ада („Службени лист општине Ада“, број 27/2008 и
14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
дана 10.04.2013. године, доноси
OДЛУКУ

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakaszának 1. pontja,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 41. szakaszának 1.
pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
tartott ülésén meghozza a
HATÁROZATOT

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ
АДА

ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
У члану 1. Статуа Општине Ада („Службени
лист општине Ада“,број 27/2008 и 14/2009) после става
1. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе:
„Све именице које се у овом Статуту и у свим
другим општим и појединачним актима општине и
њених органа, користе у мушком роду користиће ће се
истовремено и у женском роду.
Именице које означавају службене позиције,
положаје и функције у општини могу се користити само
у облику који изражава пол лица које је њихов
носилац.“

1. szakasz
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 1. szakasza az 1.
bekezdést követően új 2. és 3. bekezdésekkel bővül,
amelyek így hangzanak:
„A főnevek, amelyeket a jelen statútumban,
valamint a község és annak szervei minden egyéb
általános és egyedi ügyiratában férfi nemben használnak,
egy időben női nemben is használva lesznek.
A főnevek, amelyek hivatali tisztséget, pozíciót és
funkciót jelölnek a községben, csak abban a formában
használhatók, amely kifejezi a hordozó személy nemét.“

Члан 2.
2. szakasz
После члана 12. додају се нови поднаслов:
A 12. szakaszt követően bővül új alcímmel: „A
„Равноправност
полова
и
политика
једнаких nemek egyenjogúsága és az egyenlő esélyek politikája”
могућности“ и нови чланови 12а., 12б.,и 12в. који és új 12а., 12b. és 12c. szakaszokkal, amelyek így
гласе:
hangzanak:
„Члан 12а.
У оквиру својих надлежности, општина се
стара о остваривању равноправности жена и
мушкараца на подручју општине.
Општина је дужна да, у оквиру својих
надлежности, води политику једнаких могућности у
циљу остваривања равноправности жена и мушкараца
као и отклањања свих облика неравноправности или
неједнакости у положају и правима.
Члан 12б.
Грађани и грађанке општине имају право да,
непосредно и путем својих непосредно изабраних
представника, активно, под једнаким условима и без
дискриминације учествују у одлучивању о пословима
из надлежности општине.
Општина, у оквиру своје надлежности, може
прописати посебне мере у циљу остваривања права из
става 1 овог члана. Посебним мерама, општина
нарочито се подстиче учешће у јавном животу жена и
мушкараца из мањинских као и вишеструко
дискриминисаних група.

„12a. szakasz
Az illetékességének keretében a község
gondoskodik a nők és a férfiak egyenjogúságának
megvalósulásáról a község területén.
A község köteles a saját illetékességének
keretében egyenlő esélyek politikáját folytatni a nők és a
férfiak egyenjogúságának megvalósulása, valamint a
pozícióban és a jogokban felmerülő minden formájú
egyenlőtlenség
vagy
megkülönböztetés
elhárítása
céljából.
12b. szakasz
A község polgárainak és polgárnőinek jogában áll
közvetlenül vagy a közvetlenül
megválasztott képviselőik révén, aktívan egyenlő feltételek
mellett és megkülönböztetés nélkül részt venniük a
község illetékességébe eső tevékenységekről való
döntéshozatalban.
A község az illetékességének keretében, előírhat
külön intézkedéseket a jelen szakasz 1. bekezdésében
leírt
jogok
megvalósulása
céljából.
A
külön
intézkedésekkel a község különösen serkenti a nők és a
kisebbségi, valamint a többszörösen megkülönböztetett
csoportokba tartozó férfiak részvételét a közéletben.

Члан 12в.
12c. szakasz
Општински органи су дужни да приликом
A községi szervek kötelesek a választás, a
избора, именовања и постављења о којима одлучују kinevezés és a tisztségbe helyezés alkalmával,
општински
органи
обезбеде
равноправну amelyekről a községi szervek döntenek, biztosítani a nők
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заступљеност жена и мушкараца. На свим изборним и
именованим положајима у органима општине
обезбеђује се заступљеност од 50% али не мање од
30% представника мање заступљеног пола.
Најмање
једно
место
на
позицији
председника/заменика
председника
Скупштине
општине обезбеђује се за мање заступљени пол.“
Члан 3.
У члану 13. став 3. се брише.
Члан 4.
После члана 13. Поднаслов:
имовинских права и интереса Општине“
и члан 13а. се бришу.

11.04.2013.
2013.04.11.

és a férfiak egyenrangú képviseletét. Minden választott és
kinevezett pozícióban a község szerveiben biztosítandó
az 50%-os képviselet, de a kevésbé képviselt nem
részvételi aránya nem lehet kevesebb 30%-nál.
Legalább egy hely biztosítandó a kevésbé
képviselt nem számára a községi képviselő-testület
elnöke/elnökhelyettese pozíción.“
3. szakasz
A 13. szakasz 3. bekezdése törlődik.

„Заштита

4.szakasz
A 13. szakaszt követő alcím: „Ada község
vagyonjogi és érdekei jogi védelme” és a 13.а. szakasz
törlődik.

Члан 5.
У члану 15 тачка 19. мења се и гласи:
„уређује проглашавање и управљање
ванредним ситуацијама и организује систем заштите и
спасавања људи, материјалних и културних добара и
животне средине од елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа - удеса и катастрофа, последица
тероризма, ратних и других већих несрећа,“

5.szakasz
A 15. szakasz 19. pontja módosul és így hangzik:
„szabályozza a rendkívüli helyzetek kikiáltását
és irányítását és megszervezi az emberek, az anyagi és
kulturális javak, valamint az élőkörnyezet védelmi és
mentési rendszerét az elemi csapásoktól, műszakitechnológiai balesetektől – szerencsétlenségektől és
katasztrófáktól, a terrorizmus, a háború és egyéb
nagyméretű szerencsétlenségek következményeitől,”

После тачке 19. додају се нове тачке 19а) и
19б), које гласе:
„19a) oргaнизуje припрeмe зa oдбрaну, у
oквиру свoг дeлoкругa, изрaђуje свoj плaн oдбрaнe кojи
je сaстaвни дeo Плaнa oдбрaнe Рeпубликe Србиje,
прeдузимa мeрe зa усклaђивaњe припрeмa зa oдбрaну
прaвних лицa из свoje нaдлeжнoсти, прeдузимa мeрe
зa функциoнисaњe лoкaлнe сaмoупрaвe у рaтнoм и
вaнрeднoм стaњу, спрoвoди и oбaвљa и другe мeрe и
пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм;

A 19. pontot követően új 19a) és 19b) pontokkal
bővül, amelyek így hangzanak:
„19a) a hatáskörének keretében megszervezi
a védelmi előkészületeket, kidolgozza a védelmi tervét,
amely alkotó részét képezi a Szerb Köztársaság védelmi
tervének, intézkedéseket foganatosít az illetékességébe
eső
jogi
személyek
védelmi
előkészületeinek
összehangolására, intézkedéseket foganatosít a helyi
önkormányzat működésére háború és rendkívüli állapot
esetén, levezet és végez a törvény által meghatározott
egyéb intézkedéseket és feladatokat is;

19б) стaрa сe o прeдузимaњу мeрa рaди
oствaривaњa бeзбeднoсти људи и имoвинe у oпштини
и у тoм циљу oствaруje сaрaдњу сa нaдлeжним
oргaнимa пoлициje, сa другим oргaнимa и устaнoвaмa,
нeвлaдиним и другим oргaнизaциjaмa, мaњинским и
другим oргaнизoвaним групaмa и сaмo oргaнизoвaним
пojeдинцимa, у склaду сa рeлeвaнтним рoписимa“

19b)
gondoskodik az intézkedések
foganatosításáról az emberek és a vagyon biztonságának
megvalósulása érdekében a községben és e célból
együttműködést valósít meg a rendőrség illetékes
szerveivel, más szervekkel és intézményekkel, nem
kormányzati és egyéb szervezetekkel, kisebbségi és
egyéb szervezett csoportokkal és önszerveződött
egyénekkel, összhangban az idevágó előírásokkal,“

У тачци 32 . на крају реченице уместо тачке са зарезом
ставља се запета и додају речи: „и посебно се стара о
остваривању равноправности жена и мушкараца као и
изградњи и реализацији једнаких могућности за
остваривање права лица или групе лица које су
суштински у неједнаком положају на подручју
општине;“

A 32. pontban a mondat végén a pontos vesszőt
vessző váltja és a következő szavakkal egészül ki: „ és
külön gondoskodik a nők és a férfiak egyenjogúságának
megvalósulásáról, valamint az egyenlő lehetőségek
kiépítéséről és realizálásáról azon személyek vagy
személyek csoportjai jogainak megvalósulásához, akik
alapvetően egyenlőtlen helyzetben vannak a község
területén;“

Члан 6.
6.szakasz
У члану 18. став 1. речи: „најмање 30 одсто“
A 18. szakasz 1. bekezdésében a „legalább 30
замењује се речима: „заступљеност од 50% али не százalékos” szavakat a „50%-os képviseletét, de nem
мање од 30%“.
kevesebb mint 30%-os“szavak váltják.
Члан 7.
7. szakasz
У члану 22. после речи: „о свом раду“ додају се
A 22. szakasz a „a munkájáról” szavak után a
речи: „у прописаној форми“.
„előírt formában” szavakkal egészül ki.
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Члан 8.
После члана 23. Поднаслов: „Ненаменски
карактер средстава“ и члан 24. се бришу.

8.szakasz
A 23. szakaszt követő alcím: „Az eszközök nem
célirányos jellege” és a 24. szakasz törlődik.

Члан 9.
Члан 25. мења се и гласи:
„Скупштина општине доноси Одлуку о буџету којом
се процењују приходи и примања, те утврђују расходи
и издаци за једну или три године (капитални издаци
исказују се за три године), а која садржи и одредбе
битне за њено извршење.

9. szakasz
A 25. szakasz módosul és így hangzik:
„A községi képviselő-testület meghozza a
költségvetésről szóló határozatot, amellyel felmérik a
jövedelmet és a bevételt, továbbá meghatározzák a
költségeket és a kiadásokat egy vagy három évre ( a
nagyberuházás kiadásait három évre mutatják ki), amely
tartalmazza a végrehajtásához lényeges rendelkezéseket
is.
A községi képviselő-testület meghozza a költségvetés
zárszámadásáról szóló határozatot, amellyel minden
költségvetési
évre
meghatározza
az
összesen
megvalósított jövedelmet és bevételt, valamint költségeket
és kiadásokat, továbbá a pénzügyi eredményt
(költségvetési többlet vagy hiány) és a pénzelés
számláját.“
10. szakasz
A 26. szakasz 2. bekezdésében a „ Község
elnökét” szavakat a „községi képviselő-testületet” szavak
váltják.
11. szakasz
A 27. szakasz 3. bekezdésében a „ megállapított
módon” szavakat követően a „helyi közösség tanácsa“
szavakkal egészül ki.

Скупштина општине доноси Одлуку о завршном
рачуну буџета којом за сваку буџетску годину утврђује
укупно остварене приходе и примања и расходе и
издатке и финансијски резултат (буџетски суфицит или
дефицит) и рачун финансирања.“

Члан 10.
У члану 26. став 2. речи: „председника
Општине“ замењују се речима: “Скупштину општине“.
Члан 11.
У члану 27. став 3. после рачи: ''овог Статута''
додају се рачи: ''Савет Месне заједнице''.
Члан 12.
После члана 27. додаје се нови поднаслов:
„Задуживање општине“ и нови члан 27а. који гласи:
„Члан 27а.
Општина се може задуживати у земљи и
иностранству, у домаћој или страној валути, на начин
утврђен законом. Општина се може задуживати
узимањем кредита или емитовањем хартија од
вредности, у складу са законом.
Одлуку о дугорочном задуживању, ради
финансирања
капиталних
инвестиција,
доноси
Скупштина општине већином од укупног броја
одборника, по претходно прибављеном мишљењу
Министарства надлежног за послове финансија.
Одлуку о краткорочном задуживању за
финансирање дефицита текуће ликвидности која
настаје услед неуравнотежености кретања у јавним
приходима и јавним расходима, доноси Председник
општине.
Општина може, у циљу смањења трошкова
задуживања, а у складу са одговарајућим степеном
ризика, пласирати средства, односно обавити остале
трансакције са расположивом готовином, после
редовног извршења буџета по каматној стопи која није
нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.“

12. szakasz
A 27. szakaszt követően új alcímmel: „A község
eladósítása” és új 27а. szakasszal bővül, amely így
hangzik:
„ 27а. szakasz
A község hitelt vehet fel külföldön vagy belföldön,
hazai vagy külföldi valutában, a törvény által
meghatározott módon. A község eladósíthat hitelfelvétellel
vagy értékpapír kibocsátással, a törvénnyel összhangban.
A határozatot a nagyberuházások pénzelése
érdekében történő hosszú távú eladósításról, a községi
képviselő-testület
hozza
meg
a
tanácsnokok
összlétszámának többségével, a pénzügyekben illetékes
minisztérium előzetes véleményezésével.
A határozatot a rövid távú eladósításról, a
közbevételek és a közkiadások egyenlőtlen mozgása
következményeként kialakuló folyó fizetőképesség hiány
pénzelésére, a község elnöke hozza meg.
A községnek lehetősége van az eladósítási
költségek csökkentése érdekében, összhangban a
megfelelő kockázati tényezővel, eszközöket kihelyezni,
illetve egyéb tranzakciókat végezni a rendelkezésre álló
készpénzzel, a költségvetés rendes végrehajtását
követően, olyan kamatlábon, amely nem alacsonyabb a
Szerb Nemzeti Bank leszámítolási kamatlábánál.“

Члан 13.
13. szakasz
У члану 41. после тачке 6. додаје се нова тачка
A 41. szakasz 6. pontját követően új 6а. ponttal
6а. која гласе:
bővül, amely így hangzik:
''6a) oдлучуje o прибaвљaњу у jaвну свojину
''6a) határozatot hoz az 50.000 eurónál
и oтуђeњу из jaвнe свojинe нeпoкрeтнoсти и пoкрeтних nagyobb értékű ingatlanok és ingó dolgok köztulajdonba
ствaри чиja je врeднoст вeћa oд 50.000 eврa,
való
beszerzéséről
és
köztulajdonból
való
elidegenítéséről,
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У тачци 12. речи: „и заменика секретара“ се
бришу.
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A 12. pontban a „és titkárhelyettesét” szavak
törlődnek.

После тачке 15. додају се нове тачке
A 15. pontot követően új 15а),15b),15c), 15d) és
15а).,15б.) 15в.,15г. и 15д.) које гласе:
15e) pontokkal bővül, amelyek így hangzanak:
„15а) уређује и планира и програмира
„15a) szabályozza, tervezi és programozza a
развој и обезбеђује спровођење мера и задатака у fejlesztést és biztosítja az intézkedések és
a
области ванредних ситуација у општини у складу са feladatok végrehajtását a községben a védelem területén,
јединственим системом заштите и спасавања;
összhangban az egységes védelmi és mentési
rendszerrel;
15б) образује Општински штаб за
15b) megalakítja a Községi Törzskart a
ванредне ситуације и даје сагласност на годишњи
Rendkívüli Helyzetek Kezelésére, és jóváhagyást ad
извештај и план рада истог;“
annak éves jelentésére és munkatervére;“
15в) oбрaзуje Сaвeт зa бeзбeднoст
15c) megalakítja Ada Község Biztonsági
oпштинe Aдa, имeнуje њeгoвoг прeдсeдникa, зaмeникa Tanácsát, kinevezi annak elnökét, elnökhelyettesét és
прeдсeдникa и члaнoвe, и дaje сaглaснoст нa tagjait, és jóváhagyást ad annak éves jelentésére és
гoдишњи извeштaj и плaн рaдa истoг“
munkatervére“
15г) урeђуje, плaнирa и прoгрaмирa рaзвoj
15d) szabályozza, tervezi és programozza a
и oбeзбeђуje спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa у oблaсти fejlesztést és biztosítja az intézkedések és a feladatok
oдбрaнe у oпштини у склaду сa Плaнoм oдбрaнe végrehajtását a községben a védelem területén,
Рeпубликe Србиje;
összhangban a Szerb Köztársaság védelmi tervével;
15д) имeнуje рукoвoдилaцa oдбрaмбeних
15e) kinevezi Ada község védelmi
припрeмa oпштинe Aдa и њeгoвoг зaмeникa“
előkészületeinek vezetőjét és annak helyettesét.”
Тачка 17. мења се и гласи:
„17) дoнoси oдлуку у услoвимa
прибaвљaњa и oтуђeњa нeпoкрeтнoсти, oтуђeњa
пoкрeтних ствaри у jaвнoj свojини, дaвaњa у зaкуп
ствaри у jaвнoj свojини и пoступцимa jaвнoг
нaдмeтaњa, прикупљaњa писмeних
пoнудa и
нeпoсрeднe пoгoдбe.“
После тачке 17. додаје се нова тачка 17а. која
гласи:
„17а) доноси одлуку о поступку, условима и
начину отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у својини општине.“
После тачке 29. додаје се нова тачка 29а. која
гласи:

A 17. pont módosul és így hangzik:
„17) határozatot hoz a köztulajdonban levő
ingatlanok beszerzése és elidegenítése, ingó dolgok
elidegenítése, a köztulajdonban levő dolgok bérbeadása
és a nyilvános versengés eljárása, az írásbeli ajánlatok
begyűjtése és a közvetlen megegyezés feltételeiről.“
A 17. pontot követően új 17а. ponttal bővül, amely így
hangzik:
„17а) határozatot hoz a község tulajdonában
levő telkek elidegenítése és bérbeadása eljárásáról,
feltételeiről és módjáról.“
A 29. pontot követően új 29а. ponttal bővül, amely
így hangzik:

„29a) рaзмaтрa стaњe бeзбeднoсти у oпштини и
„29a) megvitatja a biztonsági helyzetet a
урeђуje и oбeзбeђуje спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa községben és szabályozza és biztosítja az intézkedések
рaди
oствaривaњa
бeзбeднoсти
људи
и
és feladatok végrehajtását az emberek és a vagyon
имoвинe нa тeритoриjи oпштинe;“
biztonságának megvalósulása érdekébe a község
területén;“
Члан 14.
У члану 44. став 3. бришу се речи „и
материјал“.
Члан 15.
Члан 45. мења се и гласи:

14. szakasz
A 44. szakasz 3. bekezdésében a „és az ülésanyagot”
szavak törlődnek.
15. szakasz
A 45. szakasz módosul és így hangzik:

„Члан 45.
„45. szakasz
Скупштина
општине
оснива
стална
и
A községi képviselő-testület állandó vagy
повремена радна тела за разматрање питања из њене időszakos munkatestületeket alapít az illetékességébe
надлежности.“
tartozó kérdések megvitatása céljából.“
Члан 16.
16. szakasz
Поднаслов испред члана 46. и члан 46. мењају
A 46. szakasz előtti alcím és a 46. szakasz
се и гласе:
módosulnak és így hangzanak:
„А) Стална радна тела

„А) Állandó munkatestületek
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Члан 46.
Стална радна тела Скупштине се образују као
одбори.
Чланови одбора именују се из реда одборника
и грађана.
Одборник може бити члан највише два одбора.
Кандидате за чланове одбора предлажу
одборничке групе, сразмерно броју одборника који
имају у Скупштини у односу на укупан број чланова
одбора.
Скупштина одлучује о предложеној листи
кандидата за чланове одбора у целини, јавним
гласањем, већином гласова од присутних одборника.
Ако одбор не буде именован по предложеној
листи у смислу става 5. овог члана, понавља се
поступак именовања.“
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46. szakasz
A képviselő-testület állandó munkatestületi
bizottságokként alakulnak.
A bizottság tagjait a tanácsnokok és a polgárok
soraiból nevezik ki.
Egy tanácsnok legfeljebb két bizottság tagja lehet.
A bizottságok tagjelöltjeit a tanácsnoki csoportok
javasolják, összhangban a tanácsnokok számának,
amellyel a képviselő-testületben rendelkeznek, a
bizottsági tagok összlétszámához viszonyított arányával.
A bizottság tagjai kiválasztására javasolt
jegyzékről a képviselő-testület egészében dönt, nyilvános
szavazással,
a
jelenlevő
tanácsnokok
szavazattöbbségével.
Ha a bizottságot nem nevezik ki a jelen szakasz 5.
bekezdése értelmében javasolt jegyzék szerint, a
kinevezés eljárását megismétlik.“

Члан 17.
Поднаслов испред члана 47.: „Председник
сталног радног тела“ се брише, а члан 47. мења се и
гласи:

17. szakasz
A 47. szakasz előtti alcím: „Az állandó
munkatestület elnöke” törlődik, a 47. szakasz pedig
módosul és így hangzik:

„Члан 47.
Чланови одбора именују се на време од четири
године, односно за мандатни период Скупштине.
Скупштина може разрешити поједине чланове одбора
пре истека времена за које су именовани, на лични
захтев (подношењем оставке) или на предлог
одборничке групе, на исти начин на који су именовани.
Ако предлог за разрешење појединих чланова одбора
подноси одборничка група на чији предлог су исти
именовани, дужна је да уз предлог за разрешење
поднесе и предлог за именовање нових чланова.
Скупштина истовремено доноси одлуку о разрешењу и
о именовању.“

„47. szakasz
A bizottság tagjainak kinevezése négy évre szól, illetve a
képviselő-testület megbízatási időszakára.
A képviselő-testület a megbízatásuk lejárta előtt
felmentheti a bizottságok egyes tagjait, saját kérelmükre
(lemondás beterjesztésével) vagy a tanácsnoki csoport
javaslatára, ugyanolyan módon ahogyan kinevezték őket.
Amennyiben az egyes tagok felmentésére a javaslatot
azon tanácsnoki csoport terjeszti be, amely javaslatára
azokat kinevezték, köteles a felmentési javaslat mellé
javaslatot terjeszteni be az új tagok kinevezésére is. A
képviselő-testület a felmentésről és a kinevezésről szóló
határozatot egy időben hozza meg.“

Члан 18.
После члана 47. додају се нови чланови 47а., 47б,
47,в, 47г. и 47д. који гласе:

18. szakasz
A 47. szakaszt követően új 47а., 47b, 47c, 47d. és 47e.
szakaszokkal bővül, amelyek így hangzanak:

„Члан 47а.
Одбор има председника, заменика и број чланова
утврђен Пословником Скупштине општине.
Председник и заменик председника бирају се на првој
седници одбора, из реда именованих чланова одбора.
Председник одбора бира се из реда одборника.
Прву седницу одбора сазива председник Скупштине.
До избора председника одбора, првом седницом
руководи најстарији одборник, члан одбора.

„47а. szakasz
A bizottságnak van elnöke, és elnökhelyettese és a
Községi Képviselő-testület ügyrendje által meghatározott
számú tagja.
Az elnököt és az elnökhelyettest a bizottság első ülésén
választják, a bizottság kinevezett tagjai soraiból.
A bizottság elnökét a tanácsnokok soraiból választják.
A bizottság első ülését a képviselő-testület elnöke hívja
össze.
A bizottság elnökének megválasztásáig, az első ülést a
legidősebb tanácsnok, bizottság tag vezeti.

Члан 47б.
Одбори Скупштине општине су:
1) Одбор за мандатно-имунитетска и административна
питања, статут и прописе,
2) Одбор за буџет и финансије,
3) Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту
животне средине,
4) Одбор за планирање и изградњу и за комуналне
делатности,
5) Одбор за образовање, културу, информисање,

47b. szakasz
A Községi Képviselő-testület bizottságai a következők:
1) Mandátum-mentelmi és Adminisztratívügyi, Statútum és
Előírás Bizottság,
2) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság,
3) Gazdasági, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság,
4) Tervezési, Építési és Közművesítési tevékenységügyi
Bizottság,
5) Oktatás-, Művelődés- és Tájékoztatásügyi Bizottság,
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6) Одбор за омладину, спорт, рекреацију и туризам,
7) Одбор за социјалну политику и здравство,
8) Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу
признања,
9) Одбор за представке и жалбе.

6) Ifjúság-, Sport-, Rekreáció- és Turizmusügyi Bizottság,
7) Szociálpolitika és Egészségügyi Bizottság,
8) Ünnepekről és Évfordulókról való Megemlékezéssel,
valamint Elismerések Odaítélésével Foglalkozó
Bizottság,
9) Beadványokkal és Panaszokkal Foglalkozó Bizottság

Члан 47в.
Делокруг сталних радних тела, права и дужности
председника и чланова сталних радних тела, уређује
се Пословником Скупштине општине, а дневнице и
путни трошкови и накнада других трошкова у вези са
вршењем дужности члана радног тела, посебном
одлуком Скупштине општине

47c. szakasz
Az állandó munkatestületek hatáskörét, az állandó
munkatestületek elnökének és tagjainak jogait és
kötelezettségeit a Községi Képviselő-testület ügyrendje, a
napidíjakat és úti költségeket, valamint a munkatestületi
tagság kötelezettségének végzésével kapcsolatos egyéb
költségtérítést a képviselő-testület külön határozata
szabályozza.

Б) Посебна стална радна тела Скупштине општине
Члан 47г.
Поред сталних радних тела из члана 47б. овог
Статута, Скупштина може основати и посебна стална
радна тела у складу са законом и другим прописима
као што су: Савет за безбедност, Савет за одрживи
развој општине, Савет за родну равноправност, Савет
за запошљавање, Општински одбор за смањење
сиромаштва, и сл.
Делокруг, број и структура чланова, избор и
разрешење чланова, начин рада и одлучивања,
уређују се посебним актом Скупштине општине о
оснивању посебног радног тела.

В) Повремена радна тела
Члан 47д.
Повремена радна тела Скупштине општине су:
комисије, радне групе, анкетни одбори и друга
повремена радна тела.
Скупштина општине образује повремена радна тела
посебним актом којим се утврђује састав радног тела,
задатак и време за које се образује, односно рок за
извршење задатка, права и дужности председника и
чланова радних тела, као и обављање стручних и
административно-техничких послова за потребе
радног тела.
Чланови повременог радног тела бирају се из реда
одборника и грађана.“
Члан 19.
У члану 57 став 1. тачка 5. после речи :“даје“
додаје се реч: „писмену“.
Тачка 6. мења се и гласи:

B) A képviselő-testület külön munkatestületei
47d. szakasz
A
jelen
statútum
47b.
szakaszában
felsorolt
munkatestületek mellett, a képviselő-testület alapíthat
külön munkatestületeket is, a törvénnyel és az egyéb
előírásokkal összhangban, mint: Biztonsági Tanács, A
Község Fenntartható Fejlődésével Foglalkozó Tanács, A
Nemi Egyenlőség Tanácsa, Foglalkoztatási Tanács,
Községi Bizottság a Szegénység Csökkentésére és
hasonlók.
A hatáskört, a tagok számát és struktúráját, a tagok
kinevezését és felmentését, a munkamódszert és a
döntéshozatalt, a Községi Képviselő-testületnek a külön
munkatestület megalakításáról szóló külön ügyirata
szabályozza.
C) Időszakos munkatestületek
47e. szakasz
A Községi Képviselő-testület időszakos munkatestületei a
következők: komissziók, munkacsoportok, tényfeltáró
bizottságok és más időszakos munkatestületek.
A
Községi
Képviselő-testület
az
időszakos
munkatestületeket külön ügyirattal alapítja, amelyben
meghatározzák a munkatestület összeállítását, a feladatát
és az időszakot, amelyre létrehozták, illetve a munka
elvégzésének határidejét, a munkatestület elnökének és
tagjainak jogait és kötelezettségeit, valamint a
munkatestület szükségleteire történő szakmai és
adminisztratív-technikai feladatok ellátását.
Az időszakos munkatestület tagjait a tanácsnokok és a
polgárok soraiból választják.“
19. szakasz
Az 57. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja a
„jóváhagyja” szó előtt az „írásban” szóval egészül ki.
A 6. pont módosul és így hangzik:

„6) дoнoси aкт кojим сe пoкрeћe пoступaк дaвaњa
у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у свojини oпштинe
као и акт о давању у закуп грађевинског земљишта, по
спроведеном поступку,“

„6) meghozza az ügyiratot, amellyel elindítják a
község tulajdonában levő telkek bérbeadásának eljárását,
valamint az ügyiratot a telkek bérbeadásáról, az eljárás
lefolytatását követően,“

После тачке 8) додају се нове тачке 8а), 8б), 8в) и 8г)
који гласе:
„8а) обавља функцију команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Ада, по

A 8) pontot követően új 8а), 8b), 8c) és 8d) pontokkal
bővül, amelyek így hangzanak:
„8a) ellátja az Ada Község Törzskara a
Rendkívüli Helyzetek Kezelésére parancsnoki tisztségét,

12. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

положају;
8б) доноси одлуку о проглашењу и укидању
ванредне ситуације за територију општине Ада, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
8в) обавља послове руководилаца одбрамбених
припрема општине Ада, по положају;
8г) oбaвљa функциjу прeдсeдникa Сaвeтa зa
бeзбeднoст oпштинe Aдa, пo пoлoжajу,“
Члан 20.
У члану 58. став 1. број: „6“ замењује се бројем:
„7“.
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a betöltött tisztségéből adódóan;
8b) meghozza a határozatot a rendkívüli helyzet
kihirdetéséről és megszüntetéséről Ada község területén,
a Községi Törzskar a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére
javaslatára;
8c) ellátja Ada község védelmi előkészületei
vezetőjének feladatait, a betöltött tisztségéből adódóan;
8d) ellátja Ada Község Biztonsági Tanácsa elnöki
tisztségét, a betöltött tisztségéből adódóan,“
20. szakasz
Az 58. szakasz 1. bekezdésében a „6” számot a „7”
szám váltja.

Члан 21.
У члану 60. после тачке 3) додају се нове тачке
3а), 3б) и 3в) које гласе:
„3a) oдлучуje o прибaвљaњу у jaвну свojину и
oтуђeњу из jaвнe свoje нeпoкрeтнoсти и пoкрeтних
ствaри чиja je врeднoст мaњa oд 50.000 eврa,
3б) дoнoси oдлуку o дaвaњу у зaкуп
нeпoкрeтнoсти и пoкрeтних ствaри у jaвнoj свojини
oпштинe,
3в) дoнoси aкт кojим сe пoкрeћe пoступaк отуђeњa
грaђeвинскoг зeмљиштa у свojини oпштинe кao и aкт o
oтуђeњу
грaђeвинскoг
зeмљиштa,
пo
спрoвeдeнoм пoступку,“

21. szakasz
A 60. szakasz a 3) pontot követően új 3а), 3b) és
3c) pontokkal bővül, amelyek így hangzanak:
„3a) határozatot hoz az 50.000 eurónál kisebb
értékű ingatlanok és ingó dolgok köztulajdonba való
beszerzéséről és köztulajdonból való elidegenítéséről,
3b) határozatot hoz a község köztulajdonában levő
ingatlanok és ingó dolgok bérbeadásáról,
3c) meghozza az ügyiratot, amellyel elindítják a
község tulajdonában levő telkek elidegenítésének
eljárását, valamint az ügyiratot a telkek elidegenítéséről,
az eljárás lefolytatását követően,“

После тачке 7. додају се нове тачке 7а) и 7б) који
A 7. pontot követően új 7а) és 7b) pontokkal bővül,
гласе:
amelyek így hangzanak:
„7а) доноси процену угрожености и план заштите
„a) meghozza a veszélyeztetettség felmérését és
и спашавања у ванредним ситуацијама општине Ада; Ada község védelmi és mentési tervét a rendkívüli
helyzetekre;
7б) доноси одлуку о одређивању правних лица
7b) meghozza a határozatot a jogi személyek
од значаја за општину Ада у области дбране;“
meghatározásáról, amelyek jelentőséggel bírnak Ada
község számára a védelem területén;“
Члан 22.
Поднаслов испред члана 62а. и члан 62а мењају се и
гласе:

22. szakasz
A 62а. szakasz előtti alcím és a 62а szakasz módosul és
így hangzanak:

„Административно-технички послови Општинског већа

„A Községi Tanács adminisztratív-technikai feladatai

Члан 62а.
Стручне послове у вези са сазивањем и
одржавањем седница Општинског већа и све
административно-техничке послове везане за његов
рад обавља технички секретар Општинског већа.
Технички секретар је запослено лице у
Општинској управи општине Ада, руководи службом
надлежном за послове општинског већа.
Технички секретар врши и све друге послове
утврђене Пословником и другим актима Општинског
већа.
За свој рад технички секретар одговара
Председнику општине и Начелнику општинске управе.“

62а. szakasz
A szakmai feladatokat a Községi Tanács
összehívásával és megtartásával kapcsolatban és minden
adminisztratív-technikai feladatot, amely annak
munkájával kapcsolatos a Községi Tanács technikai titkára
látja el.
A technikai titkár az Adai Községi Közigazgatási
Hivatal alkalmazottja, vezeti a községi tanács feladatiban
illetékes szolgálatot.
A technikai titkár elvégzi az egyéb feladatokat is,
amelyeket a Községi Tanács ügyrendje és egyéb ügyiratai
látnak elő.
A technikai titkár munkájáért a község elnökének és a
Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének tartozik
felelősséggel.“

Члан 23.
У члану 74. после става 1. додаје се нови став
2. који гласи:

23. szakasz
A 74. szakasz 1. bekezdését követően új 2.
szakasszal bővül, amely így hangzik:
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„У случају одсутности или спречености
„ A községi közigazgatási hivatal vezetőjét
начелника да обавља своју дужност, замењује га
távollétében vagy kötelezettsége végzésében való
његов помоћник кога он одреди из рада руководилаца akadályoztatásakor, a segédje helyettesíti, akit ő határoz
основних организационих јединица општинске управе.“ meg a községi közigazgatási hivatal alapvető szervezeti
egységeinek vezetői sorából.“
Члан 24.
24. szakasz
У члану 76. став 3. речи: ''организацији
A 76. szakasz 3. bekezdésében a „a községi
Општинске управе'' замењују се речима: ''њиховом közigazgatási hivatal szervezéséről” szavakat a „a
постављењу''.
tisztségbe helyezésükről” szavak váltják.
Члан 25.
25. szakasz
Поглавље под римским бројем VI. „ДРУГИ
A VI. fejezet: „A POLGÁROK KÖZSÉGI
ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА TEVÉKENYSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK EGYÉB
ОПШТИНЕ,“ са члановима 92., 93., и 94. се бришу.
FORMÁI,” a 92., 93. és 94. szakaszokkal egyetemben
törlődik.
Члан 26.
26. szakasz
У члану 101. став 1. мења се и гласи:
A 101. szakasz 1. bekezdése módosul és így
hangzik:
„Средства за рад месне заједнице, односно
„A helyi közösség, vagy a helyi önkormányzat
другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:
egyéb formáinak munkájához szükséges eszközök a
következőkből vannak biztosítva:
1) средстава утврђених одлуком о буџету
1) a községi költségvetésről szóló határozattal
општине, укључујући и самодопринос,
meghatározott eszközök, beleértve a helyi járulékot is,
2) донација;
2) adományokból;
3) прихода које месна заједница оствари
3) a helyi közösség aktivitásával megvalósított
својом активношћу.“
jövedelemből.“
Став 2. се брише.
У ставу 3 речи: „надлежни орган општине“
замењује се речима: „општинско Веће“.

A 2. szakasz törlődik.
A 3. szakaszban a „a községi illetékes szerv”
szavakat a „Községi Tanács” szavak váltják.

Члан 27.
27. szakasz
Поднаслов испред члана 111. : “Заштитник
A 111. szakasz előtti alcím: „Polgárvédő”, valamint
грађана“ као и чланови 111., 112., 113. 114., 115., 116., a 111., 112., 113. 114., 115., 116., 117. és 118. szakaszok
117. и 118. се бришу.
törlődnek.
Члан 28.
28. szakasz
У члану 124. став 2. на крају реченице тачка се
A 124. szakasz 2. bekezdésében a mondat végi
замењује запетом и додају се речи: „преко стручне pontot vessző váltja és a következő szavakkal egészül ki:
Службе за скупштинске послове.“
„ a Képviselő-testület szakszolgálatán keresztül.“
Члан 29.
29. szakasz
У члану 130. став 1. после речи: „бирача општине“
A 130. szakasz 1. bekezdésében az „a községi
додају се речи: „општинско Веће“.
választók legalább 10 százaléka” szavakat követően az
„Községi Tanács” szavakkal egészül ki.
Члан 30.
30. szakasz
Овлашћује се Одбор за мандатно-имунитетска и
Ada Község Képviselő-testülete meghatalmazza
административна питања Скупштине општине Ада да Ada Község Képviselő-testületének Mandátum-mentelmi
утврди пречишћени текст Статута општине Ада и да га és Adminisztratívügyi Bizottságát, hogy állapítsa meg Ada
објави у „Службеном листу општине Ада“
község statútumának egységes szerkezetbe foglalt
szövegét és jelentesse meg Ada Község Hivatalos
Lapjában.
Члан 31.
31. szakasz
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана Jelen határozat az Ada Község Hivatalos Lapjában való
објављивања у „Службеном листу општине Ада“.
megjelentetéstől számított nyolcadik napon lép hatályba.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:010-3/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám: 010-3/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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42.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011 ),
Скупштина општине Ada је на седници одржаној дана
10.04.2013. године донела

A helyi választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye; 129/2007, 34/2010-AB és 54/2011 számok ) 46.
szakaszа 1. bekezdésének 1. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
TANÁCSNOKA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

I.
Одборнику СЕКЕ ИШТВАНУ изабраном са листе Група
грађана „Ирмењи Ференц-Фецо за успешну општинуУРС“ престаје мандат одборника у Скупштини
општине Ада, пре истека времена на које је изабран
по основу поднете оставке.

I.
SZŐKE ISTVÁN, a „Ürményi Ferenc-Fecó a sikeres
községért” választási listáról megválasztott tanácsnoknak
lemondása alapján a megbízatási idő lejárta előtt
megszűnik a tanácsnoki megbízatása Ada Község
Képviselő-testületében.

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

II.
A jelen határozatot Ada Község Hivatalos Lapjában kell
megjelentetni.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-11/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-11/2013-01
Búcsú Attila s. k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011 ),
Скупштина општине Ada је на седници одржаној дана
10.04.2013. године донела

A helyi választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye; 129/2007, 34/2010-AB és 54/2011 számok ) 46.
szakaszа 1. bekezdésének 1. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
TANÁCSNOKA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

I.
Одборнику КОЊОВИЋ МИРЈАНИ изабраном са листе
Група грађана „Ирмењи Ференц-Фецо за успешну
општину- УРС“ престаје мандат одборника у
Скупштини општине Ада, пре истека времена на које
је изабран по основу поднете оставке.

I.
KONJOVIĆ MIRJANA, a „Ürményi Ferenc-Fecó a sikeres
községért” választási listáról megválasztott tanácsnoknak
lemondása alapján a megbízatási idő lejárta előtt
megszűnik a tanácsnoki megbízatása Ada Község
Képviselő-testületében.

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

II.
A jelen határozatot Ada Község Hivatalos Lapjában kell
megjelentetni.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-12/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-12/2013-01
Búcsú Attila s. k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011 ),
Скупштина општине Ada је на седници одржаној дана
10.04.2013. године донела

A helyi választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye; 129/2007, 34/2010-AB és 54/2011 számok ) 46.
szakaszа 1. bekezdésének 1. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
TANÁCSNOKA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

I.
Одборнику ЧОНКА АРОНУ изабраном са листе ДЗВМАрон Чонка, престаје мандат одборника у Скупштини
општине Ада, пре истека времена на које је изабран
по основу поднете оставке.

I.
CSONKA ÁRON, a VMDK-Csonka Áron választási listáról
megválasztott tanácsnoknak lemondása alapján a
megbízatási idő lejárta előtt megszűnik a tanácsnoki
megbízatása Ada Község Képviselő-testületében.

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

II.
A jelen határozatot Ada Község Hivatalos Lapjában kell
megjelentetni.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-13/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-13/2013-01
Búcsú Attila s. k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

43.
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 и 14/09.),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
дана 10.04.2013. године, доноси

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Ада“.

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 és 14/09
számok) 35. szakaszának 2. bekezdése alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozza a
HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
TANÁCSNOKAI MANDÁTUMÁNAK
MEGERŐSÍTÉSÉRŐL
I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja a Mandátummentelmi és Adminisztratívügyi Bizottság 2013.03.22-én
összeállított javaslatát.
Ada Község Képviselő-testülete megerősíti Ada Község
Képviselő-testülete
következő
tanácsnokának
mandátumát:Uliján Márta adai lakos, Bálint Ferenc adai
lakos.
II.
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Образложење
Према члану 10. Пословника Скупштине
општине
Ада (Службени лист Општине Ада, бр.
28/2008), Скупштина општине потврђује мандате
одборнику на основу извештаја Одбора за мандатноимунитетска и административна питања.
Одбор
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања је у складу са чланом 63.
став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Ада
(Службени лист Општине Ада, бр. 28/2008), након

Indoklás
Ada Község Képviselő-testülete ügyrendjének (Ada
község Hivatalos Lapja, 28/2008 szám) 10. szakasza
szerint, Ada Község Képviselő-testülete megerősíti a
tanácsnokok mandátumát a Mandátum-mentelmi és
Adminisztratívügyi Bizottság jelentése alapján.
A Mandátum-mentelmi és Adminisztratívügyi Bizottság
az Ada Község Képviselő-testülete ügyrendjének (Ada
Község Hivatalos Lapja, 28/2008 szám) 63. szakasza 1.
bekezdésének 1. pontjával összhangban, a 2012. évi

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АДА
I
Усваја се предлог Одбора за мандатноимунитетска и административна питања сачињен дана
22.03. 2013. године.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Ада, Балинт Ференцу из Аде, и Улијан
Марти из Аде.
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извршеног увида у изборну документацију из 2012..г. тј.
у изборну листу за избор одборника СО Ада, ГРУПА
ГРАЂАНА „ИРМЕЊИ ФЕРЕНЦ-ФЕЦО ЗА УСПЕШНУ
ОПШТИНУ УРС" и након разматрања предмета заузео
је став као у диспозитиву.

11.04.2013.
2013.04.11.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења ове Одлуке.

választási anyagba való betekintést követően, azaz az
Ada
KKT
tanácsnokai
megválasztására
átadott
„ÜRMÉNYI FERENC-FECÓ A SIKERES KÖZSÉGÉRTSZER” POLGÁRI CSOPORT választási listába, és a tárgy
megvitatását követően a kimondó rész szerinti álláspontra
helyezkedett.
A felsoroltak alapján, tekintettel arra, hogy a Mandátummentelmi és Adminisztratívügyi Bizottság továbbította a
jelentését Ada Község Képviselő-testületének, amiből
következik, hogy az adatok az Ada Községi Képviselőtestületbe 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, 28/2008 szám) 10. szakaszának 2.
bekezdése alapján a kimondó rész szerinti határozat
született.
Jogorvoslat: A jelen határozat ellen a Közigazgatási
Bíróságon lehet panaszt emelni, a jelen határozat
meghozatala napjától számított 48 órás határidőben.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
Скупштина Општине Ада
Број: 020-15/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада: 10.04.2013. године
Бучу Aтила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-15/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

На основу наведеног, с обзиром да је Одбор за
мандатно-имунитетска и административна питања
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 10. став 2. Пословника Скупштине општине
ада (Службени лист Општине Ада, бр.28/2008), донета
је Одлука као у диспозитиву.

44.
На основу члана 65. став 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 119/2012), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007) и члана 41. став 1. тачке 7.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/2008 и 14/2009)
Скупштина општине Ада на седници одржаној
дана 10.04.2013. године, доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
119/2012 szám) 65. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének
6. pontja, és Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 szám) 41. szakasza 1.
bekezdésének 7. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
tartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА

HATÁROZATOT
AZ ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI
OKIRATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Члан 1.
У одлуци о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за рекреацију „Адица“ Ада („Службени лист
општине Ада“, бр. 2/2013), члан 4. став 3. мења се и
гласи:
„Скраћено пословно име Јавног предузећа гласи: ЈПР
„АДИЦА“ Ада – ADICA ÜKV.“

1. szakasz
Az „Adica” Üdültetési Közvállalat alapítói
okiratának megváltoztatásáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 2/2013 szám) 4. szakaszának 3.
bekezdése módosul és így hangzik:
„A Közvállalat rövidített megnevezése: ЈПР
''АДИЦА'' АДА – ADICA ÜKV.

Члан 2.
Члан 8. став 1. мења се и гласи:

2. szakasz
A 8. szakaszának 1. bekezdése módosul és így
hangzik:
„Претежна делатност Јавног предузећа је: 9311- „A közvállalat főtevékenysége: 9311Sportlétesítmények
Делатност спортских објеката, што обухвата:
tevékenysége
Ebbe tartozik:
- рад отворених или затворених спортских објеката
- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény
(отворени, ограђени или покривени, са
megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése

17. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

трибинама за седење или без њих):
* фудбалски, хокејашки, крикет и рагби стадиони
* аутомобилске тркачке стазе и тркачке стазе за псе и
коње
* пливачки базени и стадиони
* терени и стадиони за атлетска такмичења
* хале и стадиони за зимске спортове
* хале за хокеј на леду
* хале за бокс
* терени за голф
* куглане
- организацију спортских приредби на отвореном и
затвореном и управљање њима, за
професионалне спортисте и аматере, у сопственим
објектима; ова група обухвата
активности особља и руковођење особљем које ради у
тим објектима.“

11.04.2013.
2013.04.11.

(nyitott, zárt, vagy fedett; ülő- illetve állóhelyes):
* labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb.
használatos stadion
* versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
* úszómedence és uszoda
* atlétikai versenypálya, stadion
* téli sportok csarnokai, stadionjai
* jégkorongcsarnok
* golfpálya
* ökölvívócsarnok
* tekepálya (bowling)
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények
szervezése és lebonyolítása saját
létesítményben,
hivatásos vagy amatőr versenyzők részére; ez a
szakágazat tartalmazza a
létesítmények
üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és
menedzselő tevékenységeket is.

Члан 3.
3. szakasz
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
у ''Службеном листу општине Ада''.
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép
hatályba.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-17/2013-01
Ада:10.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СО,
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-17/2013-01
Búcsú Attila s.k
Ada,2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

45.
На основу члана 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012),
члана 32. став 1. тачке 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и
члана 41. став 1. тачке 9. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 27/2008 и 14/2009)
Скупштина општине Ада на седници одржаној дана
10.04.2013. године доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
119/2012 szám) 65. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 41. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10éntartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ АДА

HATÁROZATOT
AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
ALAPÍTÓI OKIRATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
1. szakasz
У одлуци о промени оснивачког акта Јавног
Az adai Standard Közművesítési Közvállalat
комуналног предузећа „Стандард“Ада („Службени лист alapítói okiratának megváltoztatásáról szóló határozat
општине Ада“, бр. 2/2013), члан 10. став 3. мења се и (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2013 szám) 10. szakasz
гласи:
3. bekezdése módosul és így hangzik:
„Основни капитал предузећа износи 15.872.000,00
динара новчаног уписаног и уплаћеног капитала са
100% уделом Општине Ада као оснивача и уписује се
у регистар.“

„A vállalt alaptőkéjének összege 15.872.000,00 dinár
pénzbeli bejegyzett és befizetett tőke Ada községnek, mint
az alapítónak 100%-os részesedésével és bejegyeztetik a
nyilvántartásba.”

У члану 10. став 4. код римског броја 2. у тачци
A 10. szakasz 4. bekezdésében a római II. szám
1. додају се следећи бројеви парцела:
1. pontja a következő parcella számokkal bővül:

18. страна/oldal
9. број/szám
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„2192/13
001 земљиште под зградом-објектом - у површини 15
м2 – објекат водопривреде
002 земљиште под зградом-објектом - у површини 5 м2
– објекат водопривреде
003 земљиште уз зграду- објекат у површини од 07 ари
19м2
у укупној површини од 07ари 39м2 а који се у природи
налази у Ади ул. Бранка Радичевића бб.“

„2192/13
001 földterület épülettel-objektummal - területe 15 m2 –
vízgazdasági objektum
002 з földterület épülettel-objektummal - területe 5 m2 –
vízgazdasági objektum
003 földterület az épület-objektum mentén területe 07 ár19
m2
Összterület 07 ár 39 m2 amely a természetben Adán a
Branko Radičević utca szn. alatt található.“

У члану 10. став 4. код римског броја 2. у тачци
2. додају се следећи бројеви парцела
„149
001 њива 1. класе –у површини од 41ари 40м2

A 10. szakasz 4. bekezdésében a római II. szám
1. pontja a következő parcella számokkal bővül:
„149
001szántó 1. osztály – 41 ár 40 m2 területtel

150
001 њива 1. класе –у површини од 26ари 89м2

150
001szántó 1. osztály –26 ár 89 m2 területtel

151/1
001 њива 1. класе –у површини од 02ха 20ари 19м2

151/1
001szántó 1. osztály –02 ha 20 ár 19 m2 területtel

151/2
001 њива 1. класе –у површини од 28ари 97м2

151/2
001szántó 1. osztály – 28 ár 97 m2 területtel

2240
001 земљиште под зградом-објектом - у површини 129
м2 –породична стамбена зграда
002 земљиште под зградом-објектом - у површини
23м2 – помоћни објекат
003 земљиште под зградом-објектом - у површини
12м2 – помоћни објекат
003 земљиште уз зграду- објекат у површини од 02ари
13м2
у укупној површини од 03ари 77м2 а који се у природи
налази у Молу ул. Новак Радонића бб.

2240
001 földterület épülettel-objektummal - területe 129 m2 –
családi lakóépület
002 földterület épülettel-objektummal - területe 23 m2 –
segédépület
003 földterület épülettel-objektummal - területe 12 m2 –
segédépület
003 földterület az épület-objektum mentén területe 02 ár
13 m2
Összterület 03 ár 77 m2 amely a természetben Moholon a
Novak Radonić utca szn. alatt található.

2241
001 њива 2. класе –у површини од 8ари 51м2

2241
001szántó 2. osztály – területe 8 ár 51 m2

2397/2
001 земљиште под зградом-објектом - у површини 137
м2 –породична стамбена зграда
који се у природи налази у Молу ул. Новак Радонића
бб.
2397/3
001 земљиште под зградом-објектом - у површини 6м2
– објекат водопривреде
који се у природи налази у Молу ул. Новак Радонића
бб.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у ''Службеном листу општине Ада''.

2397/2
001 földterület épülettel-objektummal - területe 137 m2 –
családi lakóépület,
amely a természetben Moholon a Novak Radonić utca
szn. alatt található.
2397/3
001 földterület épülettel-objektummal - területe 6 m2 –
vízgazdasági objektum
amely a természetben Moholon a Novak Radonić utca
szn. alatt található.“
2. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napján lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-21/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана:10.04.2013.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-21/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

19. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
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2013.04.11.

46.
На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и
изградњи ( „Службени гласник РС“ , број
72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС , 24/2011 и
121/2012), члана 32 став 1.тачка 6 и 20 Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,број
129/07) и члана 41.став 1.тачка 7 Статута општине Ада
( „Службени лист Општине Ада“, број 27/2008 ,
14/2009), Скупштина општине Ада, на седници
одржаној10.04.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 12. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта ("Службени лист општине
Ада, број 12/2010) после става 2 додају се нови
ставови 3 и 4 који гласе :
"У случају да општина не изврши основно комунално
опремање грађевинског земљишта до истека рока из
става 2 овог члана , анексом уговора може да се
продужи рок на још три године рачунајући од дана
када закупац буде званично обавештен да је општина
започела
комунално
опремање
предметног
грађевинског земљишта."
Општина Ада
је дужна да приоритетно изврши
основно
комунално
опремање
неуређеног
грађевинског земљишта, у случају ако инвеститор
заврши изградњу свог објекат сходно планској намени
пре рока утврђеног у члану 12. став 2. ове одлуке“.
Досадашњи став 3. постаје став 5.истог члана.
Члан 2.
У члану 35. у ставу 2 после тачке 3 додаје се нова
тачка 4. која гласи:
„Ако закупац не заврши изградњу свог објекта сходно
планској намени у року утврђеном анексом уговора о
продужењу рока за привођење намени грађевинског
земљишта.
Ставови 3, 4 и 5. истог члана остају непромењени.

A tervezésről és az építésről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009 és 81/2009- kiigazítás, 64/2010-AB
határozat, 24/2011 és 121/2012 számok) 96. szakasza, és
97. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/07 szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 6. és 20. pontja, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41.szakasza 1.bekezdésének 7. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
AZ ÉPÍTÉSI TELKEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL ÉS
BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Az
építési
telkek
elidegenítéséről
és
bérbeadásáról szóló határozatot (Ada Község Hivatalos
Lapja, 12/2010 szám) 12. szakaszának 2. bekezdését
követően új 3. és 4. bekezdéssel bővül, amelyek így
hangzanak:
„Abban az esetben ha a község nem végzi el a
telkek alapvető infrastruktúrával való ellátását a jelen
szakasz 2. bekezdésében megadott határidőben,
szerződés kiegészítéssel, meghosszabbítható a határidő
még három évre, attól a naptól számítva, hogy a bérlőt
hivatalosan értesítették, hogy a község megkezdte a
tárgyat képező telkek kommunális felszerelését.”
Ada község köteles prioritásként elvégezni s
rendezetlen telek alapvető kommunális felszerelését,
abban az esetben, ha a beruházó befejezi az objektuma
kiépítését összhangban a tervezett rendeltetéssel, a jelen
határozat 12. szakasza 2. bekezdésében meghatározott
határidő letelte előtt.”
Az eddigi 3. bekezdés ugyanazon szakasz 5.
bekezdésévé válik.
2. szakasz
A 35. szakasza 2. bekezdésnek 3. pontját
követően egy új 4. ponttal bővül, amely így hangzik:
„Ha a bérlő nem fejezi be az objektuma kiépítését
összhangban a tervezett rendeltetéssel, a telek
rendelletésszerű
használatbavétele
határidejének
meghosszabbításáról szóló szerződés kiegészítéssel
előlátott határidőben.”

Az ugyanazon szakasz 3.,4. és 5. bekezdései
változatlanok maradnak.
Члан 3.
3. szakasz
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
објављивања у “Службеном листу општине Ада”.
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.
Република Србија
Szerb Köztársaság
Аутономна Покрајина Војводина
Vajdaság Autonóm Tartomány
Општина Ада
Ada község
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Број: 464-5/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА, Szám:464-5/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ада, 10.04.2013
Атила Бучу с.р. Ada,2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
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47.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи
("Службени
гласник
РС",
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11 и
121/2012), члана 9. став 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 41 став 1
тачка 6 Статута општине Ада ("Службени лист
општине Ада", бр.27/2008 и 14/2009) Скупштина
општине Ада, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове, на седници одржаној 10.04.2013. године,
споразумно са Скупштином општине Кикинда и
Скупштином општине Чока, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ДАЛЕКОВОД 110 kV
АДА - КИКИНДА 2
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за
далековод 110 kV Ада- Кикинда 2 (у даљем тексту:
План),на основу Просторног плана АПР. Циљ израде
Плана је стварање услова за изградњу далековода
којим ће се обезбедити квалитетно и сигурно напајање
електричном енергијом.
Члан 2.
У складу са одредбом члана 48. став 8. Закона о
планирању и изградњи, а по прибављеном мишљењу
Комисије за планове општине Ада број: 350-2-3/2013-05
од 14.03.2013. године, с обзиром да се ради о мање
сложеном планском
документу, неће се радити
Концепт Плана, него ће се одмах приступити изради
Нацрта Плана.

A tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 72/09, 81/09-kiig., 64/10-AB és 24/11 és
121/2012 számok) 46. szakaszának 1. bekezdése, a
környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 135/04 és 88/10 számok)
9.
szakaszának 5. bekezdése és Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 41.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján, Ada Község
Képviselő-testülete, a Tervekkel Foglalkozó Bizottság
előzetes véleményezésével, a 2013.04.10-én megtartott
ülésen, egyezményben Nagykikinda Község Képviselőtestületével és Csóka Község Képviselő-testületével,
meghozza a
HATÁROZATOT
A 110 kV ADA-NAGYKIKINDA 2 TÁVVEZETÉK
RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
KIDOLGOZÁSÁRÓL
1. szakasz
Megkezdődik a 110 kV Ada-Nagykikinda 2 távvezeték
részletes szabályozási tervének kidolgozása (a további
szövegben: Terv), a VAT területrendezési terve alapján. A
Terv kidolgozásának célja a feltételek megteremtése a
távvezeték kiépítéséhez, amellyel biztosítva lesz a
minőséges és biztonságos villamos energia ellátás.
2. szakasz
A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 48. szakaszának
8. bekezdése rendelkezésével összhangban, Ada Község
Tervekkel Foglalkozó Bizottsága 350-2-3/2013-05 számú
2013.03.14-ei
előzetes
véleményezése
nyomán,
tekintettel, hogy kevésbé összetett terv dokumentumról
van szó, nem lesz kidolgozva a Terv koncepciója, hanem
rögtön neki látnak a Terv vázlatának kidolgozásához.

Члан 3.
3. szakasz
Граница планског подручја утврђује се као оквирна
(прелиминарна граница), а коначна граница планског A tervezési terület határa kerül meghatározásra, mint keret
(előzetes határ), a tervezési terület végső határa a Terv
подручја ће се дефинисати Нацртом плана.
vázlatával lesz definiálva.
Граница планског подручја дефинисана је на следећи
A tervezési terület határa a következő módon van
начин:
definiálva:
Подручје
обухваћено
прелиминарном
границом
обухвата делове територија општина Ада, Чока и Az előzetes határral felölelt terület felöleli Ada, Csóka és
Кикинда и то на: на територији општине Ада део Nagykikinda községek területeinek részeit, mégpedig: Ada
катастарске општине Ада; на територији општине Чока község területén, Ada Kataszteri község részét; Csóka
део катастарске општине Падеј; на територији község területén, Padé Kataszteri község részé;
општине Кикинда делове катастарских општина Сајан, Nagykikinda község területén, Szaján, Hegyes és
Nagykikinda Kataszteri községek részeit.
Иђош и Кикинда.
Опис прелиминарне границе обухвата плана почиње
на катастарским парцелама 13776 и 13775 у
катастарској општини Ада. Од ових катастарских
парцела граница иде у правцу северозапада пратећи
осовину далековода у ширини појаса од 50 м и секући
катастарску парцелу 13773 до преломне тачке број 1
која је одређена својим координатама.

A tervezési terület előzetes határának leírása Ada
Kataszteri község 13776 és 13775 kataszteri parcellákon
kezdődik. Ezen kataszteri parcelláktól a határ északnyugati irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m
széles övezetben és szelve az 13773 kataszteri parcellát
az 1-es töréspontig, amely a saját koordinátáival van
meghatározva.

Након осовинске тачке број 1 граница се ломи и иде у Az 1-es számú tengelypontot követően a határ megtörik
правцу северозапада пратећи осовину далековода у és észak-nyugati irányba halad, követve a távvezeték
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: tengelyét 50m széles övezetben, szelve az: 16024,
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16024, 13772/2, 13772/1, 13790, 13791, 13792, 13793, 13772/2, 13772/1, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794,
13794, 13795, 13796 и 13797 до преломне тачке број 2 13795, 13796 és 13797 kataszteri parcellákat a 2-es
која је одређена својим координатама.
töréspontig,
amely
a
saját
koordinátáival
van
meghatározva.
Од осовинске тачке број 2 граница се ломи и иде у
правцу северозапада пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
13798, 13799, 13800, 13801, 13802, 13803, 16023,
13889, 13888, 13887, 13886, 13885, 13884, 13883,
13882, 13881, 13880, 13879, 13878, 13877, 13876,
13875, 13874, 13873, 13872, 13871, 16001, 13870,
13869, 13868/2, 13868/1, 13867, 13866, 13865, 13864,
13863, 13862/2, 13862/1, 16021, 13952, 13953 и 13954
до преломне тачке број 3 која је одређена својим
координатама.

A 2-es számú tengelyponttól a határ megtörik és északnyugati irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m
széles övezetben, szelve az: 13798, 13799, 13800,
13801, 13802, 13803, 16023, 13889, 13888, 13887,
13886, 13885, 13884, 13883, 13882, 13881, 13880,
13879, 13878, 13877, 13876, 13875, 13874, 13873,
13872, 13871, 16001, 13870, 13869, 13868/2, 13868/1,
13867, 13866, 13865, 13864, 13863, 13862/2, 13862/1,
16021, 13952, 13953 és 13954 kataszteri parcellákat a 3as töréspontig, amely a saját koordinátáival van
meghatározva.

Од осовинске тачке број 3 граница се ломи и иде у
правцу севера пратећи осовину далековода у ширини
појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 13955,
13956, 13957, 13958, 13959, 13960, 13961, 13962,
13963, 13964/1, 13964/2, 13965, 13966, 13967, 13968,
13969, 13970, 13971, 13972, 13974/1, 13974/2, 13975,
13976/1, 13976/2, 13977, 13978, 15947, 12001, 11996,
15943, 12006/1 и 12006/3, до преломне тачке број 4
која је одређена својим координатама.

A 3-as számú tengelyponttól a határ megtörik és északi
irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m széles
övezetben, szelve az: 13955, 13956, 13957, 13958,
13959, 13960, 13961, 13962, 13963, 13964/1, 13964/2,
13965, 13966, 13967, 13968, 13969, 13970, 13971,
13972, 13974/1, 13974/2, 13975, 13976/1, 13976/2,
13977, 13978, 15947, 12001, 11996, 15943, 12006/1 és
12006/3, kataszteri parcellákat a 4-es töréspontig, amely a
saját koordinátáival van meghatározva.

Од осовинске тачке број 4 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
11995, 11994, 12006/2, 12007, 12008, 12009, 12012,
12011, 15941, 12037, 12036, 12035, 12034, 12033,
12032, 12031, 12030, 12029, 15906, 15854, 15855,
15911, 12309, 12310, 15912, 12356, 15913, 12564,
15914/1, 12689, 12690, 12691, 15915/1, 12827, 12828 и
12829, до преломне тачке број 5 која је одређена
својим координатама.

A 4-es számú tengelyponttól a határ megtörik és északkeleti irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m
széles övezetben, szelve az: 11995, 11994, 12006/2,
12007, 12008, 12009, 12012, 12011, 15941, 12037,
12036, 12035, 12034, 12033, 12032, 12031, 12030,
12029, 15906, 15854, 15855, 15911, 12309, 12310,
15912, 12356, 15913, 12564, 15914/1, 12689, 12690,
12691, 15915/1, 12827, 12828 és 12829, kataszteri
parcellákat a 5-ös töréspontig, amely a saját
koordinátáival van meghatározva.

Од осовинске тачке број 5 граница се ломи и иде у
правцу југоистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
15921, 12830, 12931, 12832, 12913, 15843, 12911,
12910, 12909, 12912, 15844, 13119, 13120, 13121,
13122, 13123, 15925, 13130, 13129, 13128, 13127,
13126, 13125, 15926, 13240, 13241, 13242, 13243,
13244, 13245, 13246, 13247, 13248, 15927, 15928,
13250, 13249, 13207, 13208, 13211, 13212/2, 13215/1,
13215/2, 13217, 13216, 13223, 13222, 13224, 13225,
13226, 13227, 15846, 13287, 13289, 13286/1, 13289,
13290, 15929, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304/1,
13304/2, 13313/1, 13313/2, 13313/3, 13314, 13315,
13323/2, 13323/1, 13324/3, 13324/1 и 13324/2
до
преломне тачке број 6 која је одређена својим
координатама.

Az 5-ös számú tengelyponttól a határ megtörik és délkeleti irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m
széles övezetben, szelve az: 15921, 12830, 12931,
12832, 12913, 15843, 12911, 12910, 12909, 12912,
15844, 13119, 13120, 13121, 13122, 13123, 15925,
13130, 13129, 13128, 13127, 13126, 13125, 15926,
13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246,
13247, 13248, 15927, 15928, 13250, 13249, 13207,
13208, 13211, 13212/2, 13215/1, 13215/2, 13217, 13216,
13223, 13222, 13224, 13225, 13226, 13227, 15846,
13287, 13289, 13286/1, 13289, 13290, 15929, 13300,
13301, 13302, 13303, 13304/1, 13304/2, 13313/1,
13313/2, 13313/3, 13314, 13315, 13323/2, 13323/1,
13324/3, 13324/1 és 13324/2 kataszteri parcellákat a 6-os
töréspontig,
amely
a
saját
koordinátáival
van
meghatározva.

Од осовинске тачке број 6 граница се ломи и иде у
правцу истока пратећи осовину далековода у ширини
појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 15853,
13329, 13330, 13335, 13336, 13339, 15850, 15849,
15848 и 15828, потом граница прелази на подручје
катастарске општине Падеј и сече катастарске
парцеле: 8080, 8040, 8037/1, 8045, 2074/1, 2073, 2068,
2067 и 2066/2 до преломне тачке број 7 која је
одређена својим координатама.

A 6-os számú tengelyponttól a határ megtörik és keleti
irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m széles
övezetben, szelve az: 15853, 13329, 13330, 13335,
13336, 13339, 15850, 15849, 15848 és 15828 kataszteri
parcellákat, majd a határ átlép Padé Kataszteri község
területére és szeli a: 8080, 8040, 8037/1, 8045, 2074/1,
2073, 2068, 2067 és 2066/2 kataszteri parcellákat a 7-es
töréspontig,
amely
a
saját
koordinátáival
van
meghatározva.
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Од осовинске тачке број 7 граница се ломи и иде у
правцу југоистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
2066/1, 2065, 2064, 2063/2, 2062, 2061, 2060, 2059,
2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050,
2049, 2048, 7971, 2031/1, 2030, 2029, 2028, 2027, 2024,
2023, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012/1,
2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001,
2000/1, 1999, 1998, 1997, 1996, 7973, 8009, 1962/3,
1963/1, 1963/1, 1963/2, 1963/3, 1964/1, 1964/2, 1965,
1966, 1967, 1968, 8009, 1937, 1936/2 и 1936/1, до
преломне тачке број 8 која је одређена својим
координатама.
Од осовинске тачке број 8 граница се ломи и иде у
правцу истока пратећи осовину далековода у ширини
појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 1935/3,
1935/2, 8072, 8079, 8064, 7748, 7747, 7748, 7975, 8011
и 7541, до преломне тачке број 9 која је одређена
својим координатама.
Од осовинске тачке број 9 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м , секући катастарске парцеле:
7955, 7540, 7537, 7534, 7533, 7532, 8014, 7983, 8727/2,
5828/1, 5828/2 до преломне тачке број 10 која је
одређена својим координатама.
Од осовинске тачке број 10 граница се ломи и иде у
правцу истока пратећи осовину далековода у ширини
појаса од 50 м, секући катастарске парцеле: 5829,
5830/1, 5830/2, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836,
5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846,
5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5883, 5885/2, 5885/1,
5886/1, 5886/3, 5886/4, 5887, 5888/1, 5888/2, 5888/6,
5888/5, 5889/1, 5889/2, 5889/3, 5889/4, 5889/5, 5889/6,
5890, 5891, 799, 5892, 5893, 5894, 5895/2, 5896, 5897,
5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906,
5907, 5908/3, 5909, 5910, 5911/1, 5912/3, 5913, 5914/1,
5916, 5917, 7954, 5918/1, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953,
5954, 5955, 5956/1, 5956/2, 5956/3, 5956/4, 5956/5,
8015, 7953, 6014, 6013, 6012, 6011/2, 6011/1, 6010,
6009, 6008, 6007, 6006, 6005, 6004, 6003, 6002, 6001/2,
6001/1, 6000, 5999, 5998, 5997, 5996, 5995, 5994, 5993,
5992, 5991, 5990, 5989, 5988, 5987, 7952, 7948, 6318,
6317/3, 6317/2, 6317/1, 6316, 6315, 6314, 6313, 6312,
6311, 6309, 6308, 6307, 6306, 6305, 6303, 6302, 6301,
6299, 6298, 6297, 6296, 6295, 6294, 6293, 6292, 6290,
6289, 6288, 6287, 6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280,
6279, 7949, 6381, 6382, 8016, 6383, 6384, 6385, 6386,
6390, 6391, 6393, 6394, 6395, 6397, 6398, 6399, 6400,
6401, 6402, 6403, 6404, 7951, 6475, 6474, 6473, 6472,
6471, 7943, 6470, 6469, 6468, 6467, 6466, 6465, 6464,
6463, 6462/2, 6462/1, 6461, 6460, 6459, 6458, 6457,
6456, 6455/1, 8014, 6445/2, 5422, 5421, 5420, 5419,
5418, 7925, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227/1,
5227/2, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235,
5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244,
5245/2, 5245/1, 5246, 5247/1, 5247/2, 5247/3, 5248,
5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257,
5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266,
5267, 5268, 5269, 5270/1, 5270/2, 7928, 5281, 5282,
5283, 5284, 5285, 5286 и 5129, потом граница прелази
на подручје катастарске општине Сајан
и сече
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A 7-es számú tengelyponttól a határ megtörik és dél-keleti
irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m széles
övezetben, szelve az: 2066/1, 2065, 2064, 2063/2, 2062,
2061, 2060, 2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053,
2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 7971, 2031/1, 2030, 2029,
2028, 2027, 2024, 2023, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015,
2014, 2013, 2012/1, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004,
2003, 2002, 2001, 2000/1, 1999, 1998, 1997, 1996, 7973,
8009, 1962/3, 1963/1, 1963/1, 1963/2, 1963/3, 1964/1,
1964/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 8009, 1937, 1936/2 és
1936/1, kataszteri parcellákat a 8-as töréspontig, amely a
saját koordinátáival van meghatározva.
A 8-as számú tengelyponttól a határ megtörik és keleti
irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m széles
övezetben, szelve az: 1935/3, 1935/2, 8072, 8079, 8064,
7748, 7747, 7748, 7975, 8011 és 7541 kataszteri
parcellákat a 9-es töréspontig, amely a saját
koordinátáival van meghatározva.
A 9-es számú tengelyponttól a határ megtörik és északkeleti irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m
széles övezetben, szelve a: 7955, 7540, 7537, 7534,
7533, 7532, 8014, 7983, 8727/2, 5828/1, 5828/2 kataszteri
parcellákat a 10-es töréspontig, amely a saját
koordinátáival van meghatározva.
A 10-es számú tengelyponttól a határ megtörik és keleti
irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m széles
övezetben, szelve az: 5829, 5830/1, 5830/2, 5831, 5832,
5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842,
5843, 5844, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853,
5883, 5885/2, 5885/1, 5886/1, 5886/3, 5886/4, 5887,
5888/1, 5888/2, 5888/6, 5888/5, 5889/1, 5889/2, 5889/3,
5889/4, 5889/5, 5889/6, 5890, 5891, 799, 5892, 5893,
5894, 5895/2, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902,
5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908/3, 5909, 5910,
5911/1, 5912/3, 5913, 5914/1, 5916, 5917, 7954, 5918/1,
5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956/1,
5956/2, 5956/3, 5956/4, 5956/5, 8015, 7953, 6014, 6013,
6012, 6011/2, 6011/1, 6010, 6009, 6008, 6007, 6006,
6005, 6004, 6003, 6002, 6001/2, 6001/1, 6000, 5999,
5998, 5997, 5996, 5995, 5994, 5993, 5992, 5991, 5990,
5989, 5988, 5987, 7952, 7948, 6318, 6317/3, 6317/2,
6317/1, 6316, 6315, 6314, 6313, 6312, 6311, 6309, 6308,
6307, 6306, 6305, 6303, 6302, 6301, 6299, 6298, 6297,
6296, 6295, 6294, 6293, 6292, 6290, 6289, 6288, 6287,
6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280, 6279, 7949, 6381,
6382, 8016, 6383, 6384, 6385, 6386, 6390, 6391, 6393,
6394, 6395, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403,
6404, 7951, 6475, 6474, 6473, 6472, 6471, 7943, 6470,
6469, 6468, 6467, 6466, 6465, 6464, 6463, 6462/2,
6462/1, 6461, 6460, 6459, 6458, 6457, 6456, 6455/1,
8014, 6445/2, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 7925, 5222,
5223, 5224, 5225, 5226, 5227/1, 5227/2, 5228, 5229,
5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238,
5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245/2, 5245/1,
5246, 5247/1, 5247/2, 5247/3, 5248, 5249, 5250, 5251,
5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260,
5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269,
5270/1, 5270/2, 7928, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285,
5286 és 5129, majd a határ átlép Szaján Kataszteri
község területére és szeli a: 3421, 3843, 3429, 3433,
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катастарске парцеле: 3421, 3843, 3429, 3433, 3437,
3434, 3435, 3436, 3438, 3846, 3439, 3440, 3469, 3679,
3482, 3851 и 3509 до преломне тачке број 11 која је
одређена својим координатама.
Након осовинске тачке број 11 граница се ломи и иде у
правцу југоистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
3509, 3685, 3340, 3340, 3326, 3852, 3511, 3686, 3514,
3857, 3856, 3520 и 3519, потом граница прелази на
подручје катастарске општине Иђош
и сече
катастарске парцеле: 5238, 4031, 4030, 4029, 4028,
4027, 4026, 5067, 4123, 4122, 4121, 4120, 4119, 4118,
5236/2, 4100, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4094, 4093,
4092, 4091, 4090, 4089, 4088, 4087, 4086, 5237, 4049,
4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058,
4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 5235, 3952,
3951, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943,
5063, 5224, 3942, 3941, 3936, 3937, 3917, 5223, 3177/1,
3166, 3168, 5222/2, 5222/1, 3140, 3141, 3142, 3143,
3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3287, 3151, 3152, 3270,
3271, 3153, 3269, 3261, 3260, 3262, 5164, 3661, 3685,
3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694,
3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702,
3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 5167,
3660, 3659, 3658, 3657, 3656, 3655, 3654, 3653, 3652,
3651, 3650, 3649, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 3643,
5170, 3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637, 3636, 3635,
3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, 3628, 3627, 3626,
3625, 3624, 3623/2, 3623/1, 3622, 3621/1, 3621/2, 3620,
3619, 3618, 3617/2, 3617/1, 5182, 5044/1, 5181, 3538,
3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547,
5180, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556,
3557, 3558/1, 3558/2, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563,
3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572,
5199, 3450 и 3449
до преломне тачке број 12 која је
одређена својим координатама.

3437, 3434, 3435, 3436, 3438, 3846, 3439, 3440, 3469,
3679, 3482, 3851 és 3509 kataszteri parcellákat a 11-es
töréspontig,
amely
a
saját
koordinátáival
van
meghatározva.

Након осовинске тачке број 12 граница се ломи и иде у
правцу југоистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
3448, 3447, 3446, 3445, 3573, 3474, потом граница
прелази на подручје катастарске општине Кикинда и
сече катастарске парцеле:
19268, 17399, 17340,
17341, 17342, 17343, 17344, 17345, 17346, 17347,
17348, 17349, 17350, 17351, 17352, 17353, 17354,
17355, 17356, 17357, 17358, 17359, 17360, 17361,
19267, 19461, 19270, 17377, 17378, 17379, 17380,
17381/1, 17381/2, 17382, 17383, 17384, 17385, 17386/1,
17386/2, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392,
17393, 17270, 19468, 19266, 17216, 17215, 17214,
17213, 17212, 17211, 19264 и 17210, до преломне
тачке број 13 која је одређена својим координатама.
Након осовинске тачке број 13 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
17209/2, 17209/1, 17208, 17207, 17206, 17205, 17204,
17203, 17202, 17201, 17200, 17199/1, 17199/2, 17199/3,
17199/4, 17199/5, 17198, 17197, 17196, 19263, 17136,
17137, 17138, 17139, 17140, 17141, 17142, 17143,
17144 17145, 17146, 17147, 17148, 17149/1, 17149/2,
17151, 17152, 17153, 19258, 17154, 17155, 17156,
17157, 17158, 17159, 17160, 17161, 17162, 17163,
19263, 19257, 17183 и 17184, до преломне тачке број

A 12-es számú tengelypontot követően a határ megtörik
és dél-keleti irányba halad, követve a távvezeték tengelyét
50m széles övezetben, szelve a: 3448, 3447, 3446, 3445,
3573, 3474kataszteri parcellákat, majd a határ átlép
Hegyes Kataszteri község területére és szeli az: 19268,
17399, 17340, 17341, 17342, 17343, 17344, 17345,
17346, 17347, 17348, 17349, 17350, 17351, 17352,
17353, 17354, 17355, 17356, 17357, 17358, 17359,
17360, 17361, 19267, 19461, 19270, 17377, 17378,
17379, 17380, 17381/1, 17381/2, 17382, 17383, 17384,
17385, 17386/1, 17386/2, 17387, 17388, 17389, 17390,
17391, 17392, 17393, 17270, 19468, 19266, 17216,
17215, 17214, 17213, 17212, 17211, 19264 és 17210
kataszteri parcellákat a 13-as töréspontig, amely a saját
koordinátáival van meghatározva.
A 13-as számú tengelypontot követően a határ megtörik
és észak-keleti irányba halad, követve a távvezeték
tengelyét 50m széles övezetben, szelve a: 17209/2,
17209/1, 17208, 17207, 17206, 17205, 17204, 17203,
17202, 17201, 17200, 17199/1, 17199/2, 17199/3,
17199/4, 17199/5, 17198, 17197, 17196, 19263, 17136,
17137, 17138, 17139, 17140, 17141, 17142, 17143,
17144 17145, 17146, 17147, 17148, 17149/1, 17149/2,
17151, 17152, 17153, 19258, 17154, 17155, 17156,
17157, 17158, 17159, 17160, 17161, 17162, 17163,
19263, 19257, 17183 és 17184 kataszteri parcellákat a

A 11-es számú tengelypontot követően a határ megtörik
és dél-keleti irányba halad, követve a távvezeték tengelyét
50m széles övezetben, szelve a: 3509, 3685, 3340, 3340,
3326, 3852, 3511, 3686, 3514, 3857, 3856, 3520 és 3519
kataszteri parcellákat, majd a határ átlép Hegyes
Kataszteri község területére és szeli az: 5238, 4031, 4030,
4029, 4028, 4027, 4026, 5067, 4123, 4122, 4121, 4120,
4119, 4118, 5236/2, 4100, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095,
4094, 4093, 4092, 4091, 4090, 4089, 4088, 4087, 4086,
5237, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056,
4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065,
5235, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945,
3944, 3943, 5063, 5224, 3942, 3941, 3936, 3937, 3917,
5223, 3177/1, 3166, 3168, 5222/2, 5222/1, 3140, 3141,
3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3287, 3151,
3152, 3270, 3271, 3153, 3269, 3261, 3260, 3262, 5164,
3661, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692,
3693, 3694, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700,
3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709,
3710, 5167, 3660, 3659, 3658, 3657, 3656, 3655, 3654,
3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3648, 3647, 3646, 3645,
3644, 3643, 5170, 3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637,
3636, 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, 3628,
3627, 3626, 3625, 3624, 3623/2, 3623/1, 3622, 3621/1,
3621/2, 3620, 3619, 3618, 3617/2, 3617/1, 5182, 5044/1,
5181, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545,
3546, 3547, 5180, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554,
3555, 3556, 3557, 3558/1, 3558/2, 3559, 3560, 3561,
3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570,
3571, 3572, 5199, 3450 és 3449 kataszteri parcellákat a
12-es töréspontig, amely a saját koordinátáival van
meghatározva.
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14 која је одређена својим координатама.
Након осовинске тачке број 14 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м , секући катастарске парцеле:
17183, 17184, 19257, 17164, 19262, 17182/3, 17182/2,
17181/1, 17181/3, 17166, 17167/1, 17167/2, 17167/3,
17168, 17169, 17170, 17172, 17173, 17174, 17175/1,
17175/2, 19247, 19471, 19260, 16884/1, 16884/2, 16885,
19260, 21669, 10449, 10450/2 10450/1, 10451/1,
10451/2, 10451/3, 10452, 14453, 10454, 10455/1,
10455/2, 10455/5, 10455/3 и 21469/1,
до преломне
тачке број 15 која је одређена својим координатама.
Након осовинске тачке број 15 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
21469/1, 10448, 10447, 10446, 10445, 10444, 10443,
10442, 10441, 10440, 10439, 21667, 10435 и 10434, до
преломне тачке број 16 која је одређена својим
координатама.
Након осовинске тачке број 16 граница се ломи и иде у
правцу југоистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
10435, 10433, 10432, 10431, 10430, 10429, 10428,
10427, 10426, 10419/2, 10420, 10421, 10408, 10406,
10404/2, 10403/7, 10403/4, 10403/11, 10403/9, 10403/8,
10403/5 до преломне тачке број 17 која је одређена
својим координатама.
Од осовинске тачке број 17 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину далековода у
ширини појаса од 50 м, секући катастарске парцеле:
10403/5, 10403/8 и 10403/9 и обухватајући целу
катастарску парцелу 10403/6 завршава се опис
прелиминарног обухвата.
Укупна
површина
планског
подручја
Плана
обухваћеног оквирном границом на територијама све
три општине износи око 147,79 ha.
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 4.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи
правила уређења и правила грађења, и графички део.
План нарочито садржи:
1. границе плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне;
2. детаљну намену земљишта;
3. регулационе линије јавних површина и
грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској
подлози;
4. нивелационе коте јавних површина
(нивелациони план);
5. попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
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14-es töréspontig, amely a saját koordinátáival van
meghatározva.
A 14-es számú tengelypontot követően a határ megtörik
és észak-keleti irányba halad, követve a távvezeték
tengelyét 50m széles övezetben, szelve a: 17183, 17184,
19257, 17164, 19262, 17182/3, 17182/2, 17181/1,
17181/3, 17166, 17167/1, 17167/2, 17167/3, 17168,
17169, 17170, 17172, 17173, 17174, 17175/1, 17175/2,
19247, 19471, 19260, 16884/1, 16884/2, 16885, 19260,
21669, 10449, 10450/2 10450/1, 10451/1, 10451/2,
10451/3, 10452, 14453, 10454, 10455/1, 10455/2,
10455/5, 10455/3 és 21469/1 kataszteri parcellákat a 15ös töréspontig, amely a saját koordinátáival van
meghatározva.
A 15-ős számú tengelypontot követően a határ megtörik
és észak-keleti irányba hala követve a távvezeték
tengelyét 50m széles övezetben, szelve az: 21469/1,
10448, 10447, 10446, 10445, 10444, 10443, 10442,
10441, 10440, 10439, 21667, 10435 és 10434 kataszteri
parcellákat a 16-os töréspontig, amely a saját
koordinátáival van meghatározva.
A 16-os számú tengelypontot követően a határ megtörik
és dél-keleti irányba hala követve a távvezeték tengelyét
50m széles övezetben, szelve a: 10435, 10433, 10432,
10431, 10430, 10429, 10428, 10427, 10426, 10419/2,
10420, 10421, 10408, 10406, 10404/2, 10403/7, 10403/4,
10403/11, 10403/9, 10403/8, 10403/5 kataszteri
parcellákat a 17-es töréspontig, amely a saját
koordinátáival van meghatározva.
A 17-es számú tengelyponttól a határ megtörik és északkeleti irányba halad, követve a távvezeték tengelyét 50m
széles övezetben, szelve a: 10403/5, 10403/8 és 10403/9
kataszteri parcellákat és felölelve az egész 10403/6
kataszteri parcellát véget ér az előzetesesen felölelt terület
leírása.
A Terv tervezési területének összterülete, amely a
kerethatárral van felölelve mind három község területén
mintegy 147,79 ha.
Az előzetes határ és a tervezési terület által felölelt terület
grafikai bemutatása a jelen határozat összetevő részét
képezi.
4. szakasz
A Terv kötelezően tartalmaz szöveges részt, amely
tartalmazza a rendezés és építés szabályait, valamint a
grafikai részt.
A terv kiváltképpen tartalmazza:
1. a terv határait és az építési területtel
felölelt területet, a terület felosztását
különálló egységekre és zónákra;
2. a földterület részletes rendeltetését;
3. a közterületek szabályozási vonalait és az
építkezési vonalakat a megjelölés
elemeivel a fölmérési alapon;
4. a közterületek szintező t.sz.f.m ( szintezési
terv);
5. a parcellák jegyzékét és a helyszín leírását
a közterületekre, tartalmakra és
objektumokra;
6. a közlekedési, energetikai, kommunális és
egyéb infrastruktúra korridorjait és
kapacitásait;
7. a kulturális-történelmi emlékművek és
védett természeti egységek védelmi
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8. локације за које се обавезно израђује
урбанистички
пројекат
или
расписује конкурс;
9. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама;
10. друге елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
Члан 5.
Ефективни рок за израду Плана је 9 (девет) месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
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intézkedéseit;
8. a helyszíneket, amelyekre kötelezően ki
kell dolgozni a városrendezési
projektumot vagy pályázatot kell kiírni;
9. a
rendezés
és
építés
szabályai
egységekként és zónánként;
10. egyéb jelentőséggel bíró elemeket a
részletes
szabályozási
terv
végrehajtásához.
5. szakasz
A Terv kidolgozásának effektív határideje kilenc (9) hónap
a jelen határozat hatályba lépésének napjától számítva.

Члан 6.
6. szakasz
Плана израђује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" A Tervet a Városrendezési Intézet Közvállalat (JP „Zavod
Нови Сад, Железничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод). za urbanizam Vojvodine”), Újvidék, Železnička 6/III
dolgozza ki (a további: szövegben: Intézet).
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће Јавно
7. szakasz
предузеће “Електромрежа Србије”, Београд, Улица Az eszközöket a terv kidolgozásához az „Elektromreža
кнеза Милоша 11.
Srbije” KV, Belgrád, Kneza Miloša utca 11.biztosítja.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Решење да се за План
детаљне регулације за далековод 110 kV Ада Кикинда 2 не израђује стратешка процена утицаја
Плана на животну средину, које су споразумно донели
Одељење за комуналне послове, Општинскe управе
општине Ада, под редним бројем 35-3/2012-05, од дана
12.12.2012 године, Секретaријат за стамбенокомуналне-послове, грађевинарство и привреду,
Општинскe управе општине Кикинда, под редним
бројем ________, од дана ______ године, Одсек за
привреду, пољопривреду, урбанизам и стамбено
комуналне делатности, Општинскe управе општине
Чока, под редним бројем ________, од дана ______
године.

8. szakasz
A jelen határozat részét összetevő részét képezi a végzés
a környezeti hatástanulmány szükségtelenségéről a 110
kV Ada-Nagykikinda 2 távvezeték részletes szabályozási
tervének kidolgozásához, amelyet egyezményesen hoztak
meg a következők: Adai Községi Közigazgatási Hivatal
Kommunális Tevékenységi Osztálya 2012.12.12-én 353/2012-05 szám alatt, a Nagykikindai Községi
Közigazgatási Hivatal Lakás- és Kommunális-ügyi
Titkársága ________-án _____________ szám alatt,
Csókai Községi Közigazgatási Hivatal Gazdasági,
Mezőgazdasági, Városrendezési Lakás-és Kommunálisügyi Részlege ________-án _____________ szám alatt.

Члан 9.
План, пре подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном
листу и у локалном листу на језицима који су у
службеној употреби на територији Општине Ада ( на
мађарском језику у дневном листу "Magyar Szó") и
путем локалних електронских медија и траје 30 дана,
при чему се оглашавају подаци о времену и месту
излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе на План, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.

9. szakasz
A Tervet, mielőtt a meghozatalára illetékes szerv elé
terjesztik, szakmai ellenőrzés alá esik és közszemlére
tétetik.
A Terv közszemlére tételét meghirdetik napilapban és a
helyi lapban az Ada község területén hivatalos
használatban levő nyelveken (magyar nyelven a Magyar
Szó napilapban) és a helyi elektronikus médiákon
keresztül és 30 napig tart, amelyben meghirdetésre
kerülnek az adatok a Terv közszemlére tételének idejéről
és helyéről, a mód ahogyan az érdekelt jogi és
természetes személyek észrevételt tehetnek a Tervre,
valamint az egyéb információk, amelyek jelentőséggel
bírnak a közszemlében.

Члан 10.
Ову одлуку са истоветним садржајем, на одвојеним
седницама, донеће Скупштина општине Ада,
Скупштина општине Кикинда и Скупштина општине
Чока.

10. szakasz
A jelen határozatot azonos tartalommal, külön üléseken
meghozzák: Ada Község Képviselő-testülete, Nagykikinda
Község Képviselő-testülete és Csóka Község Képviselőtestülete.

11. szakasz
Члан 11.
A
jelen
végzés
Ada
Község
Hivatalos Lapjában, illetve
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Ада'', Nagykikinda Község Hivatalos Lapjában és Csóka Község

26. страна/oldal
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односно у "Службеном листу општине Кикинда и Hivatalos Lapjában való megjelentetésének napjától
Службеном листу општине Чока''.
számított nyolcadik napon lép hatályba.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 353-10/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,10.04.2013.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:353-10/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada: 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
48.

На основу члана 9. став 3. и 4. и 25. став 2. Закона о
финансијској подршци породици са децом (''Службени
гласник Републике Србије'', број 16/2002, 115/2005 и
107/2009 ) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута
општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број
27/2008 и 14/2009)
Скупштина општине Ада на седници одржаној
дана 10.04.2013. године доноси

A gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló
törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2002, 115/2005 és
107/2009 számok) 9. szakaszának 3. és 4. bekezdése és
25. szakaszának 2. bekezdése, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41. szakasza 1, bekezdésének 7. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
tartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ

HATÁROZATOT

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ОДРЕЂЕНЕ
КАТЕГОРИЈЕ ДЕЦЕ У УСТАНОВИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОБАЊЕ
''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА

A MEGHATÁROZOTT KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ
GYERMEKEK RÉSZÉRE, AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ
ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI
INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSI KÖLTSÉGEK
MEGTÉRÍTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Члан 1.
У Одлуци о начину и условима регресирања
трошкова боравка одређене категорије деце у
установи за предшколско васпитање и образовање
''Чика Јова Змај'' Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 10/2002), члан 6. став 1. мења се и гласи:

1. szakasz
A meghatározott kategóriába tartozó gyermekek
részére, az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Oktatási
és Nevelési Intézményben való tartózkodási költségek
megtérítésének módjáról és feltételeiről szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2002 szám) 6.
szakaszának 1.bekezdése módosul, és így hangzik:

''Трошкови целодневног и полудневног боравка
трећег детета из породице са троје деце у
''A háromgyermekes családokban a harmadik
предшколској установи надокнађују се у висини 100% gyermek részére az iskoláskor-előtti intézményben való
пуне економске цене.”
egész napos és félnapos tartózkodási költségtérítés a
teljes gazdasági ár 100%-ában történik.''
Члан 2.
У члану 8. став 2. се брише.

2. szakasz
A 8. szakasz 2. bekezdése törlődik.

Члан 3.
3. szakasz
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
у ''Службеном листу општине Ада'' а примењује се до való megjelentetésének napján lép hatályba, a 2012/2013
краја школске 2012/2013 године.
tanév végéig alkalmazandó.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-7/2013-01
Ада:10.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СО,
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-7/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada:2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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49.
На основу члана 41. тач. 1. Статута Општине
Ада („Службени лист општине Ада“, број 27/2008 и
14/2009) и члана 152. ст. 5. Пословника Скупштине
општине Ада (’’Службени лист општине Ада’’, број
28/2008),
Скупштина општине Ада на седници одржаној
дана 10.04.2013. године, доноси

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008, és 14/2009 számok) 41. szakaszának 1.
pontja, és Ada Község Képviselő-testületének ügyrendje
(Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2008 szám) 152.
szakaszának 5. bekezdése alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ

HATÁROZATOT

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÜGYRENDJE MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL

Члан 1
.
Приступа се промени Пословника Скупштине
општине Ада(''Службени лист општине Ада'', број
28/2008).
Промена Пословника се врши ради његовог
усклађивања са предстојећим изменама и допунама
Статута општине Ада које се тичу организације
Скупштине у погледу њених радних тела, као и ради
преиспитивања, отклањања контрадикторности и
прецизирања појединих његових одредаба у погледу
одржавања седница Скупштине, поступка доношења
одлука и других аката у Скупштини и права и дужности
одборника, - све са циљем да рад тог највишег органа
општине учини што рационалнијим, ефикаснијим,
делотворнијим и квалитетнијим.

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete megkezdi Ada
Község Képviselő-testületének ügyrendje (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/2008 szám) módosítását.
Az ügyrend módosítása az Ada Község
statútumának esedékes módosításával és kiegészítésével
való összehangolása céljából van végezve - amely érinti a
képviselő-testület
szervezését
a
munkatestületei
tekintetében, valamint a képviselő-testület ülésének
megtartását, a képviselő-testület határozatai és az egyéb
ügyiratai meghozatalának eljárását és a tanácsnokok
jogait és kötelezettségeit érintő egyes rendelkezései
felülvizsgálata, az ellentmondások elhárítása és a
pontosítása érdekében, - mindez a célból, hogy a község
ezen legmagasabb szervének munkája minél ésszerűbb,
hatékonyabb, eredményesebb és minőségesebb legyen.

Члан 2.
Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке
о промени(изменама и допунама) Пословника
Скупштине општине Ада. а за њене чланове сe
именују:
1. Бучу Атила– председник
2. Ваштaг Роберт - члан
3. Нача Иштван – члан
4. Вилагош Тибор– члан
5. Ирмењи Ференц– члан
6. Станка Михајлов- члан
7. Хорват Арежина Ерика- члан
8. Калмар Габор-члан
Комисија из претходног става има задатак да у
року од 60 дана од дана почетка примене ове одлуке
изради Нацрт одлуке о изменама и допунама
Пословника Скупштине општине Ада и да га подноси
Општинском Већу.

2. szakasz
Ada község képviselő-testülete megalakítja az
Ada
Község
Képviselő-testülete
ügyrendjének
kiegészítéséről
szóló
határozat-vázlatát
kidolgozó
bizottságot, tagjainak pedig a következőket nevezi ki:
1.Búcsú Attila – elnök
2.Vastag Róbert – tag
3. Nacsa István – tag
4. Világos Tibor– tag
5. Ürményi Ferenc– tag
6. Mihajlov Stanka- tag
7.Horváth Arežina Erika- tag
8. Kalmár Gábor- tag
Az előző bekezdésben szereplő bizottság
feladata, hogy a jelen határozat alkalmazásától számított
60 napos határidőn belül kidolgozza az Ada Község
Képviselő-testülete ügyrendjének kiegészítéséről szóló
határozat-vázlatát, és beterjessze azt a Községi
Tanácsának.
3. szakasz
Члан 3.
A
jelen
határozat
Ada Község Hivatalos Lapjában
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Ада, а való közzétételétől számított nyolcadik napon lép
примењује се од дана ступања на снагу Одлуке о hatályba, alkalmazása pedig az Ada Község statútumának
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat hatályba
изменама и допунама Статута општине Ада.
lépésének napjától kezdődik.
Република Србија
Szerb Köztársaság
Аутономна Покрајина Војводина
Vajdaság Autonóm Tartomány
Општина Ада
Ada község
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 016-7/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО, ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:016-7/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ада:10.04.2013. године
Атила Бучу с.р.
Ada:2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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50.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 41. Статута
општине Ада („ Сл. лист општине Ада“, број 27/2008 и
14/2009), и члана 35. Пословника СО Ада („ Сл. лист
општине Ада“, број 28/2008), Скупштина општине Ада
на седници одржаној 10.04.2013. године године доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye,129/07 szám) 32. szakasza, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41. szakasza, valamint Ada KKT
ügyrendje (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2008 szám)
35. szakasza alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10.-én
tartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АДА

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG ELNÖKHELYETTESÉNEK
FELMENTÉSÉRŐL

I.
Разрешава се ГОРАН МАТИЋ, из Мола дужности
заменика председника општине Ада са 10.04.2013.
године, због поднете оставке од стране изабраног
лица.

I.
Ada Község Képviselő-testülete 2013.04.10-ével
felmenti GORAN MATIĆ, moholi lakost az Ada Község
elnökhelyettesi tisztségének végzése alól, a megválasztott
személy lemondása miatt.

II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-10/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:020-10/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
51.

На основу члана 43. став 1. и став 4. и члана 45. став
1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007),те на основу члана
36. став 2. пословника
Скупштина општине Ада
(„Службени лист Општина Ада“ број 28/2008),
Скупштина општине Ада на својој седници одржаној
дана 10.04.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
АДA И ЧЛАНA ОПШТИНСОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АДА
I.
МОНИКА УРБАН економски техничар из Аде,
одборник Скупштине општине Ада бира се за
Заменика председника општине Ада, на мандатни
период до истека мандата органа.
II.
За члана Општинског већа општине Ада, на
мандатни период до истека мандата органа, бира се :

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK Község
Hivatalos Közlönye 129/2007 szám) 43. szakaszának 1.
és 4. bekezdése, valamint 45. szakaszának 1. bekezdése,
továbbá Ada Község Képviselő-testületének ügyrendje
(Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2008 szám) 36.
szakaszának 2. bekezdése alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10 -én tartott
ülésén, meghozza a
VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS ADA
KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA TAGJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
I.
Ada Község Képviselő-testülete megválasztja
URBÁN MÓNIKA adai közgazdasági technikust, Ada
Község Képviselő-testületének tanácsnokát, Ada Község
elnökhelyettesévé, az adott szerv megbízatási idejének
lejártáig.
II.
Ada Község Képviselő-testülete megválasztja Ada
Község Községi Tanácsának tagjává, az adott szerv
megbízatási idejének lejártáig:
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ГОРАН МАТИЋ, из Мола, за област привреде и
пољопривреде.

MATIĆ GORAN adai lakost, a gazdaság és
mezőgazdaság területére.

III.
Ово Решење ступа на снагу одмах и да се
објави у ''Службеном листу општине Ада''

III.
A jelen végzés azonnali hatállyal életbe lép és közzé kell
tenni Ada Község Hivatalos Lapjában.

Поука о правном леку:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена
жалба, већ се може тужбом покренути управни спор
пред Окружним судом у Суботици у року од 30 дана од
дана достављања Решења. Тужба се предаје у два
примерка.

Jogorvoslat:
A jelen végzés végleges, nem adható be ellene
fellebbezés, hanem közigazgatási per indítható a
szabadkai Körzeti Bíróságon a végzés kézbesítésétől
számított 30 napon belüli időszakban. A keresetet két
példányban kell átadni.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-16/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 10.04.2013.године
Атила Бучу с.р

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-16/2013-01
Búcsú Attila s.k.s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
52.

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 42. став
1. тачка 1. Одлука о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за рекреацију ''Адица'' Ада, број 2/2013) као
и на основу члана 41. став 1. тачка 10. Статута
општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број
27/2008 и 14/2009),

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
119/2012 szám) 60. szakasza, az Adica Üdültetési
Közvállalat alapítói okiratának megváltoztatásáról szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2013 szám) 42.
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 10.
pontja alapján,
Скупштина општине Ада, на својој седници
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
одржаној 10.04.2013. године, доноси
megtartott ülésén meghozza a
РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА

AZ ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT
ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
I.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
допунама Статута ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада, која Adica Üdültetési Közvállalat alapszabálya módosításáról
је
донета на седници Управног одбора дана és kiegészítéséről szóló határozatot, amely az igazgató
22.02.2013. године.
bizottság a 2013. 02. 22-ei ülésén hozott meg.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада.''

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-18/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-18/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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На основу члана 18. став 1. тачке 8. а у вези са чланом
66. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/2012), члана 20. став 1. тачке 8.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
за рекреацију „Адица“ Ада („Службени лист општине
Ада“, бр. 2/2013), члана 41. став 1. тачке 6. Статута
Јавног предузећа за рекреацију „Адица“ Ада
(„Службени лист општине Ада“ бр. 16/98 и 20/09)
Управни одбор Јавног предузећа „Адица“ Ада, на
седници одржаној дана 22. феб. 2013 године донео је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ “АДИЦА“ АДА

11.04.2013.
2013.04.11.

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
119/2012 szám) 18. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
alapján, a 66. szakasza 2. bekezdésével kapcsolatosan,
továbbá az Adica Üdültetési Közvállalat alapítói okiratának
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos
Lapja, 2/2013 szám) 20. szakasza 1. bekezdésének 8.
pontja, valamint az adai Adica Üdültetési Közvállalat
alapszabálya (Ada Község Hivatalos Lapja, 16/98 és
20/09 számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja
alapján,
Az adai Adica Üdültetési Közvállalat igazgató
bizottsága a 2013. február 22-én tartott ülésén meghozta
a:
HATÁROZATOT
AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT
ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL

Члан 1.
1. szakasz
Члан 4. Статута јавног предузећа за рекреацију „ Az adai Adica Üdültetési Közvállalat alapszabálya (Ada
Адица“ Ада ( „ Службени лист општине Ада „ , број Község Hivatalos Lapja, 16/98 és 20/09 számok) 4.
16/98 и 20/09) брише се.
szakasza törlődik.
Члан 2.
2. szakasz
У члану 10.став 2. мења се и гласи :
A 10. szakasz 2. bekezdése módosul és így hangzik:
„ Скраћено пословно име Јавног предузећа гласи : „ A Közvállalat rövidített megnevezése: ЈПР ''АДИЦА''
ЈПР„ АДИЦА“ АДА – ADICA ÜKV.
АДА – ADICA ÜKV.”
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи :
„ Седиште Јавног предузећа је у Ади Трг Ослобођења
бр.1.“
Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
„Претежна делатност Јавног предузећа је:
93.11 Делатност спортских објеката
Обухвата:
- рад отворених или затворених спортских објеката
(отворени, ограђени или покривени, са
трибинама за седење или без њих):
* фудбалски, хокејашки, крикет и рагби стадиони
* аутомобилске тркачке стазе и тркачке стазе за псе и
коње
* пливачки базени и стадиони
* терени и стадиони за атлетска такмичења
* хале и стадиони за зимске спортове
* хале за хокеј на леду
* хале за бокс
* терени за голф
* куглане
- организацију спортских приредби на отвореном и
затвореном и управљање њима, за
професионалне спортисте и аматере, у сопственим
објектима; ова група обухвата активности особља и
руковођење особљем које ради у тим објектима
Поред претежне делатности предузеће може да
обавља и следеће делатности:
55.3
Делатност кампова, ауто-кампова и кампова
за туристичке приколице

3. szakasz
A 11. szakasz módosul és így hangzik:
„ A Közvállalat székhelye Ada, Felszabadulás tér 1. sz.“

4. szakasz
A 13. szakasz módosul és így hangzik:
„A közvállalat főtevékenysége:
93.11 Sportlétesítmények tevékenysége
Ebbe tartozik:
- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény
megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése
(nyitott, zárt, vagy fedett; ülő- illetve állóhelyes):
* labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb.
használatos stadion
* versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
* úszómedence és uszoda
* atlétikai versenypálya, stadion
* téli sportok csarnokai, stadionjai
* jégkorongcsarnok
* golfpálya
* ökölvívócsarnok
* tekepálya (bowling)
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények
szervezése és lebonyolítása saját
létesítményben,
hivatásos vagy amatőr versenyzők részére; ez a
szakágazat tartalmazza a
létesítmények
üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és
menedzselő tevékenységeket is.
A főtevékenység mellett a vállalat a következő
tevékenységeket is végezheti:
55.3
Kemping, autós kemping és üdülési utánfutó
kemping tevékenység
55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова 55.30 Kemping, autós kemping és üdülési utánfutó
за туристичке приколице
kemping tevékenység
Обухвата:
Ebbe tartozik
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- услуге смештаја за краћи боравак посетилаца у
камповима, камповима за туристичке
приколице, рекреативним и камповима за лов и
риболов
- издавање простора и објеката за возила за
рекреацију
- услуге смештаја у заштићеним склоништима или на
отвореном простору (бивак)
намењеном за постављање шатора и/или врећа за
спавање
56.
Делатност припремања и послуживања
хране и пића
Обухвата припремање комплетних оброка и пића за
конзумирање на лицу места, било у
традиционалним
ресторанима,
ресторанима
са
самопослуживањем или ресторанима са
услугом „за понети, у сталним или покретним
киосцима, са седиштима или без њих.
Одлучујући критеријум за разврставање јесу оброци
који се нуде (спремни су за
конзумирање на лицу места), а не врста објекта у
којима се нуде.
56.1
Делатности
ресторана
и
покретних
угоститељских објекта
56.10 Делатности
ресторана
и
покретних
угоститељских објекта
Обухвата припремање и сервирање хране гостима
било да бивају послужени за столом или да
се сами послужују изложеним јелима, било да обедују
припремљене оброке у објекту, да их
носе са собом или да им се они достављају. Укључено
је и припремање и послуживање хране
за непосредно конзумирање из моторних и осталих
возила.
Обухвата активности:
- ресторана
- кафетерија
- ресторана брзе хране
- ресторана са услугом „за понети“
- покретних колица за продају сладоледа
- покретних колица са храном
- припремања хране на пијачним тезгама
- ресторана и барова повезаних са саобраћајем када
их обављају одвојене јединице
56.3
Услуге припремања и послуживања пића
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
Обухвата припремање и послуживање пића за
конзумирање на лицу места:
- у баровима
- у тавернама
- у коктел салонима
- у дискотекама
- у пивницама
- у кафићима
- продају пића са специјализованих возила
82.30 Организовање састанака и сајмова
Обухвата организацију, промоцију и/или вођење
послова приликом одржавања сајмова,
конгреса, конференција и састанака, без обзира на то
да ли су обезбеђене услуге особља за
организовање догађаја и опремање простора у којима
се они одржавају.
85.5
Остало образовање
Обухвата опште и стручно образовање и обучавање за

11.04.2013.
2013.04.11.

- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók
számára kempingben, üdülési járműparkban, szabadidős,
valamint horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshelyszolgáltatás
- a kemping járművek részére hely és elhelyezés
biztosítása
- szálláshely-szolgáltatás menedékházban vagy táborhely
biztosítása sátrakhoz és/vagy hálózsákokhoz
56.

Étel és ital készítés és felszolgálás

Felöleli a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy
felszolgálják nekik a helyszínen, akár hagyományos
éttermekben vagy a kiszolgálják saját magukat a kitett
ételekből (svédasztal), vagy elviteli szolgáltatással,
állandó vagy mozgó bódékban ülőhelyekkel vagy azok
nélkül.
A felosztás döntő kritériuma a kínált étkek (készek a
helyszínen történő fogyasztásra), nem pedig a
létesítmények fajtája, amelyekben kínálják azokat.
56.1

Éttermi és mozgó vendéglátás

56.10

Éttermi és mozgó vendéglátás

Ez magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy,
hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a
fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből,
akár elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy
elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az
ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen
fogyasztásra motoros vagy nem motoros és egyéb
járműből.
A következő aktivitásokat öleli fel:
- az étterem
- kávézó
- étterem elviteli szolgáltatással
- a fagylaltos kocsi
- a mozgó élelmiszer-szállító
- az ételkészítő piaci bódé
- a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha
elkülönült egységként üzemel
56.3
Italkészítési és felszolgálási szolgáltatás
56.30 Italkészítési és felszolgálási szolgáltatás
Ebbe tartozik az italkészítés és a felszolgálás a
helyszínen:
- bárokban
- kocsmákban, borozókban
- koktélbárokban
- diszkókban
- sörözőkben
- kávézókban
- speciális italárusításra szolgáló járművekből
82.30 Konferencia és kiállítás szervezése
Ebbe tartozik a kiállítások, konferenciák és összejövetelek
szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése,
függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló
létesítményben biztosítva van-e a személyzet az esemény
megszervezéséhez és a terület előkészítéséhez.
85.5
Egyéb oktatás
Felöleli az általános és a szakmai oktatást és képzést
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обављање било ког занимања, за бављење било којим
хобијем или у сврхе самоусавршавања.
Обука се може одвијати у камповима и школама које
омогућавају обучавање у спортским активностима,
страним језицима, уметности, глуми, музици или
обезбеђивање друге специјализоване обуке, и то како
групама тако и појединцима.
85.51 Спортско и рекреативно образовање
Обухвата обучавање у спортским активностима које је
намењено групама или појединцима а које се обавља
у камповима или школама. Спортски кампови са
обезбеђеном наставом и преноћиштем и дневни
кампови овде су такође обухваћени.
Обука се може одвијати у различитим објектима, као
што су сале за тренинг чији су власници клијенти,
затим у образовним установама и другде. Обука
сврстана у ову групу формално је организована.
Обухвата:
- спортску наставу (кошарка, фудбал, одбојка, тенис
итд.)
- спортску наставу у камповима
- гимнастичку обуку
- обуку у јахању (академије или школе јахања)
- обуку у пливању
- активности професионалних спортских инструктора,
учитеља и тренера
- обуку у борилачким вештинама
- обуку у игрању карата (бриџ)
- часове јоге
93.1
Спортске делатности
Обухвата рад спортских објеката; активности
спортских екипа или клубова који првенствено
учествују у спортским догађајима који се одигравају
пред публиком за плаћене улазнице; самосталне
спортисте који учествују у спортском догађају пред
публиком која плаћа улазнице.
Такође обухвата аутомобилске трке, трке паса, коња и
др., као и активности спортских тренера који пружају
посебне услуге учесницима у спортским приредбама
или такмичењима.
Укључује делатност арена и стадиона и остале
непоменуте активности у вези са организовањем,
промоцијом и управљањем спортским приредбама.
93.12 Делатност спортских клубова
Обухвата рад спортских клубова који, било да су
професионални, полупрофесионални или аматерски,
омогућавају својим члановима да се баве спортским
активностима:
- фудбалом, куглањем, пливањем, голфом, боксом,
зимским спортовима, шахом, атлетиком,стрељаштвом,
итд.
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
Обухвата рад забавних и тематских паркова који нуде
различите атрактивне садржаје, као
што су тематске изложбе, представе, перформанси,
механички рингишпил, тобогани и игре
на води.
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
Обухвата активности које се односе на разоноду и
рекреацију (изузев делатности забавних и
тематских паркова), на другом месту непоменуте:
- рад аутомата за играње игрица
- активности рекреативних паркова (без смештаја)
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bármely foglalkozás végzéséhez, bármely hobbival való
foglalkozáshoz vagy önfejlesztéshez.
A képzés történhet táborokban és iskolákban, amelyek
lehetővé teszik a képzést a sport aktivitásokban, idegen
nyelvekben, művészetben, színjátszásban, zenében vagy
más szalmai képzésben, úgy egyéneknek, mint
csoportoknak egyaránt.
85.51 Sport, szabadidős képzés
Ebbe tartozik például a táborban és iskolában folyó
csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik mind a
nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. A képzés
lebonyolítható különböző létesítményekben, mint
edzőtermek, amelyek a kliensek tulajdonában van,
továbbá az oktatási intézményekben és egyéb
helyszíneken. Az ebbe az osztályba tartozó képzés
formálisan megszervezett.
Ebbe a tartozik:
- a sporttanfolyam (kosárlabda, labdarúgás, röplabda,
tenisz stb.)
- sporttábor,
- a tornatanfolyam
- a lovastanfolyam, lovasiskola
- az úszótanfolyam
- a hivatásos sportoktatók és edzők aktivitásai
- a harcművészeti tanfolyam
- a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
- a jógatanfolyam.
93.1
Sporttevékenység
Felöleli a sportlétesítmények működését; sportegyesületek
és
klubok
aktivitását,
amelyek
elsősorban
versenysportban vesznek részt, nézők előtt, belépőjegy
megfizettetésével;
önálló sportolókat, akik versenysportban vesznek részt,
nézők előtt, belépőjegy megfizettetésével.
Szintén felöleli az autóversenyzést, kutya-, lóversenyt és
egyebeket, valamint a sportedzők aktivitását, akik külön
szolgáltatásokat nyújtanak a sportesemények vagy
-versenyek résztvevőinek.
Magába foglalja az arénák stadionok működtetését és az
egyéb nem említett tevékenységet a sportesemények
szervezésével,
bemutatójával
és
irányításával
kapcsolatosan.
93.12 Sportegyesületi tevékenység
Ebbe a tartozik valamennyi sportklub, egyesület
(hivatásos,
félhivatásos
vagy
amatőr
egyaránt)
tevékenysége, amely tagjainak lehetőséget biztosít
sportolásra:
- labdarúgás, teke, úszás, golf, boksz, téli sportok, sakk,
atlétika, céllövészet, stb.
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
Ebbe tartozik a vidámparkok, témaparkok tevékenysége,
amelyek különféle attraktív tartalmakat kínálnak, mint
bemutatók, előadás, tematikus kiállítások szervezése,
különböző szórakoztató eszközök működtetése, mint
körhinta, csúszda, vízi játékok.
93.29 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás
és szabadidős tevékenység (kivéve a vásári és vidámparki
szórakoztatást):
- az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)
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- организацију рада објеката за рекреацију повезаних
са транспортом, нпр. марина
- организацију рада објеката за рекреацију, нпр.
скијашких стаза
- изнајмљивање опреме за одмор и разоноду као
саставног дела рекреативних средстава
- вашаре и сајмове рекреативне природе
- активности плажа, укључујући изнајмљивање
средстава као што су кабине, ормарићи,
столице итд.
- организацију простора за плес
Ова група такође укључује делатности продуцената
или организатора забавних приредби уживо, осим
уметничких и спортских приредби, у објектима или
изван њих.
01.1
Гајење једногодишњих и двогодишњих
биљака
Обухвата гајење биљака чији је вегетативни период
краћи од две сезоне. Укључено је и
гајење биљака за производњу семена.
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
Обухвата:
- уређење и одржавање паркова и вртова за:
* приватне куће и стамбене зграде
* јавне зграде (школе, болнице, административне
зграде, цркве итд.)
* градске зелене површине и гробља
* зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге
и трамвајске шине, пловне канале,луке)
* индустријске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена
за:
* зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне
баште итд.)
* спортске терене (фудбалски терени, терени за голф
итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге
зелене површине за рекреацију
* обале око водених површина (заливи, наизменична
влажна места, вештачка језера, базени,
канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и
др.
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова
и заштита природних вредности
Обухвата:
- делатност ботаничких и зоолошких вртова,
укључујући зоолошке вртове за децу
- управљање заштићеним подручјима (национални
паркови, резервати, споменици и
паркови природе, предели и др.), укључујући и заштиту
дивљег биљног и животињског
света, спелеолошких објеката и гео наслеђа
46.11 Посредовање у продаји пољопривредних
сировина, животиња,
текстилних сировина и
полупроизвода
46.12 Посредовање у продаји горива, руда,
метала и индустријских хемикалија
Обухвата посредовање у продаји:
*горива, руда, метала и индустријских хемикалија,
укључујући ђубрива
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- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó
létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)
- a sípályák üzemeltetése
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a
szabadidős szolgáltatás szerves részeként
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében
végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin,
öltözőszekrény, nyugágy stb.)
- táncterem működtetése.
Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő
műsorok producereinek és impresszárióinak
tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket
kivéve, létesítményekben, vagy azokon kívül.
01.1
Nem évelő növény termesztés
Azon növénytermesztést öleli fel, amelyek vegetációs
ideje rövidebb két idénynél. Beleértve a magtermelést is.
81.30 Környezet gondozása és fenntartása
Ebbe tartozik:
- parkok és kertek telepítése, gondozása, fenntartása:
o magánházaknál és lakóépületeknél
o középületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási
épületek, templomok stb.)
o városi zöldterületeknél és temetőknél
o utak menti zöldesítésnél (utak, vasúti és villamos
vonalak, vízi utak, kikötők)
o ipari és kereskedelmi épületeknél
- zöldterület és sportpályák gondozása és fenntartása:
o épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, házi kert)
o sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél,
napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál
o vízterület-menti partok (öblök, alternáló vizes területek,
tavak, uszodák, csatornák, medrek, szennyvíztelep)
- zaj, szél, erózió, stb. elleni fásítás.
91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület
működtetése
Ebbe tartozik:
- a növény- és állatkert működtetése, beleértve az
állatkertet a kisgyermekeknek
- a természetvédelmi területek működtetése (nemzeti
parkok, rezervátumok, természetvédelmi parkok és
emlékhelyek, tájak stb.), beleértve a vadállat és növény,
barlangtani és geo örökség védelmet.
46.11 Mezőgazdasági termék, állat, textil nyersanyag
és félkésztermék ügynöki nagykereskedelme
46.12 Alapanyag,
üzemanyag
ügynöki
nagykereskedelme
Ebbe tartozik:
- üzemanyagok, ércek, fémek, vegyipari alapanyagok,
beleértve műtrágyák ügynöki nagykereskedelme

46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и 46.13
грађевинског материјала
46.17 Посредовање у продаји хране, пића и 46.17

Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Élelmiszer,

ital,

dohányáru

ügynöki
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дувана
47
Трговина на мало, осим трговине моторним
возилима и мотоциклима
Обухвата препродају (продају без прераде) нових и
коришћених производа, углавном за
личну употребу и потрошњу у домаћинству, у
продавницама, робним кућама, на тезгама,
преко поште, преко уличних продаваца, аквизитера,
потрошачких задруга и сл.
Трговина на мало најпре се разврстава према врсти
продајног објекта (Трговина на мало у
продавницама: гране 47.1-47.7; Трговина на мало
изван продавница: гране 47.8 и 47.9).
Трговина на мало у продавницама обухвата продају на
мало коришћене робе (група 47.79).
Код продаје на мало у продавницама разликује се
специјализована продаја на мало (гране
47.2-47.7) и неспецијализована продаја на мало (грана
47.1).
Наведене делатности даље су разврстане према врсти
производа који се продају.
Продаја изван продавница дели се према облику
продаје: продаја на тезгама и пијацама
(грана 47.8) и остала продаја ван продавница, нпр.
преко поште, интернета, од врата до врата,
посредством аутомата за продају и сл. (грана 47.9).
Роба која се продаје у овој области ограничена је на
такозвану робу широке потрошње или
робу која се продаје на мало; не укључује се роба која
се обично не продаје у малопродаји,
нпр. жито, руде, индустријске машине, опрема и др.
Овде спада и продаја на мало робе
намењене становништву − изложена роба (као што су
рачунари, канцеларијска опрема, боје,
дрвна грађа), иако она не мора бити коришћена за
личну употребу или употребу у домаћинству. Манипулације које су уобичајене у трговини не
утичу на основни карактер робе и могу
обухватити, на пример, сортирање, раздвајање,
мешање и паковање.
Обухвата и:
- трговину на мало преко комисионара
- делатност аукцијских кућа код продаје на мало
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном
Обухвата:
- трговину на мало разноврсном робом, претежно
храном, пићима или дуваном:
*делатност продавница мешовите робе у којима се,
поред хране, пића и дувана као главних
производа, продају и разни други производи као што су
одећа, намештај, кућни апарати,метална роба,
козметика и др.
47.19 Остала трговина на мало у
неспецијализованим продавницама
Обухвата:
- трговину на мало разноврсном робом међу којом не
преовлађују храна, пића и дуван
- делатност робних кућа које се баве општом продајом
разноврсних производа, укључујући
одећу, намештај, кућне апарате, металну робу,
козметику, накит, играчке, спортску
опрему и др.

11.04.2013.
2013.04.11.

nagykereskedelme
47
Kiskereskedelem
(kivéve:
gépjármű,
motorkerékpár)
Felöleli az új és használt termékek adásvételét
(feldolgozás nélküli árusítás), főleg személyes használatra
és háztartási felhasználásra, boltokban, áruházakban,
standokon, postai úton, utcai árusokon, házaló
ügynökökön, fogyasztói szövetkezeteken és hasonlókon
keresztül.
A kiskereskedelem elsődlegesen az elárusítóhely szerint
van
felosztva
(Bolti
kiskereskedelem:
47.1-47.7
szakágazat; Bolton kívüli kiskereskedelem: 47.8 és 47.9
szakágazat).
A bolti kiskereskedelem felöleli a használt cikk bolti
kiskereskedelmét ( 47.79 szakágazat).
A bolti kiskereskedelem megkülönbözteti szakosodott bolti
kiskereskedelmet
(47.2-47.7 szakágazat) és a nem
szakosodott bolti kiskereskedelmet (47.1 szakágazat).
A felsorolt tevékenység további felosztása a forgalmazott
termék fajta szerint történik.
A bolton kívüli kiskereskedelem felosztása elárusítási
forma szerint: standokon és piacokon való elárusítás (47.8
szakágazat) és egyéb bolton kívüli kiskereskedelem pl.
postai, internetes, házaló úton.
Elárusítási automatákon keresztül stb. (47.9 szakágazat).
Az ezen területen belül forgalmazott áru korlátozva van az
úgy nevezett fogyasztási cikkekre vagy
kiskereskedelemben forgalmazott árura; nincs beleértve
azon áru, amelyet általában nem forgalmaznak
kiskereskedelemben, pl. gabona, ércek, ipari gépek,
felszerelés és egyebek. Ide tartozik a lakosságnak szánt
ári kiskereskedelme − kiállított áru (mint: számítógépek,
irodai felszerelés, festékek,
fűrészáru), habár ezek nem csak személyes vagy
háztartási használatra szánt termékek. A
kereskedelemben megszokott manipulációk nem hatnak ki
az áru alapvető jellegére és felölelhetik például a
válogatást, osztályozást, keverést és csomagolást.
Ide tartozik még:
- komissziós kiskereskedelem
- aukcióházak tevékenysége a kiskereskedelemben
47.11 Kiskereskedelem nem szakosodott boltokban,
főként élelmiszerrel, itallal és dohányáruval
Ebbe a szakágazatba tartoznak
- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítésével
foglalkozó üzletek, amelyekben az élelmiszerek, italok és
dohányáruk értékesítése a meghatározó
- olyan általános kiskereskedelem, ahol az eladás túlsúlyát
jelentő élelmiszer, ital és dohányáruk mellett több más
termékcsoportot is árusítanak, így pl. ruházati cikket,
bútort, háztartási gépet, vasárut, kozmetikai cikket stb.
47.19 Egyéb kiskereskedelem nem szakosodott
boltokban
Ebbe a szakágazatba tartoznak
- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítése
olyan üzletekben, amelyekben nem az élelmiszerek, italok
és dohányáruk értékesítése a meghatározó
- az olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol az
eladás túlsúlyát más termékcsoportok jelentik, így pl.
ruházati cikkek, bútor, háztartási gép, vasáru, kozmetikai
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47.2
Трговина на мало храном, пићима и
дуваном у специјализованим продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
Обухвата:
- трговину на мало свежим воћем и поврћем
- трговину на мало конзервисаним воћем и поврћем
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cikkek, ékszerek, játékok, sportcikkek stb.
47.2
Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme
szakosodott boltokban
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
szakosodott boltokban
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- a konyhakész és tartósított zöldség és gyümölcs
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за
kiskereskedelme
рекреацију и спорт
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Обухвата изнајмљивање опреме за рекреацију и Ebbe a szakágazatba tartozik a szabadidős és
спорт:
sportfelszerelések kölcsönzése:
- бродова, чамаца и једрилица
- sétahajó, kajak/kenu, vitorlás hajó
- бицикала
- kerékpár
- лежаљки и сунцобрана за плажу
- kempingszék, napozóágy és napernyő
- друге спортске опреме
- egyéb sportfelszerelés
- скија
- sífelszerelés
70.2
Менаџерски консултантски послови
70.22 Консултантске активности у вези с
70.2Üzletviteli tanácsadás
пословањем и осталим управљањем
70.22 Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás
Обухвата давање савета, усмеравање или пружање
оперативне помоћи пословним и другим
Ebbe az szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és
организацијама у вези с управљањем, као што су egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás,
стратегије компанија и организационо
útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést
планирање, трансформисање пословних процеса, érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és
промена управе, смањење трошкова и друга
szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a
финансијска питања.
vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más
Укључује и маркетиншке циљеве и политике; политике, pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrásпрактична питања и планирање у
politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése,
области људских ресурса, обезбеђивање људских bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés
ресурса, праксе и планирања; стратегија
ütemezése és ellenőrzés tervezése.
пензионисања; планирање производње и контроле.
Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást,
Пословне услуге могу обухватити давање савета, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti és
усмеравање или пружање оперативне
közszolgálati tevékenységhez:
помоћи економским субјектима и јавним службама у
вези са:
- számviteli rendszer módszere, folyamata,
- израдом рачуноводствених поступака, програма и költségelszámolási program és költségvetés-ellenőrzési
процедура трошкова буџетске контроле
eljárás tervezése
- давањем савета и пружањем помоћи економским
субјектима и јавним службама, који се
- üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és
односе на планирање, организациона питања, segítségnyújtás a tervezést, szervezést, hatékonyságot és
ефикасност пословања и контролу,
ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert stb.
управљање информацијама и др.
érintő területeken.
69.2
Рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски послови; пореско саветовање
69.2
Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói,
69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и
adószakértői tevékenység
ревизорски послови; пореско саветовање
69.20 Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói,
Обухвата:
adószakértői tevékenység
- праћење трговинских или других трансакција у Ebbe tartozik:
пословању
- az üzleti vagy egyéb tranzakciók követése nyilvántartása
- израду финансијских извештаја и проверу тих - a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy
извештаја
vizsgálata
- ревизију финансијских извештаја
- a beszámolók ellenőrzése,
- припремање личних и пословних пријава за плаћање - a személyi- és társaságijövedelemadó- és más bevallás
пореза
készítése
- саветодавне активности и заступање клијената пред - adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az
пореским органима и др.
adóhatóság előtt és egyebek
73
Рекламирање и истраживање тржишта
Обухвата организовање и спровођење рекламних 73Reklámozás és piackutatás
кампања (у часописима, новинама, на
Felöleli a hirdetési kampányszervezést és lebonyolítást
радију, на телевизији или у другим медијима) и (újságban, folyóiratban, rádióban, televízióban és egyéb
организовање изложби и поставки.
médiában), valamint kiállítások bemutatók szervezése.
73.1
Рекламирање
73.1
Reklám
73.11 Делатност рекламних агенција
73.11 Reklámügynöki tevékenység

36. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Обухвата пружање целог спектра рекламних услуга
(нпр. сопственим капацитетима или на
основу подуговарања), укључујући давање савета,
креативне услуге, продукцију рекламног
материјала и продају.
Обухвата:
- креирање и објављивање реклама у новинама,
часописима, на радију, на телевизији, на
интернету и другим медијима
- креирање и постављање реклама на отвореном
простору, нпр. на рекламним таблама,
панелима, билтенима, у излозима, осликавање
аутомобила и аутобуса итд.
- рекламирање из ваздуха
- дистрибуирање или испоручивање пропагандног
материјала или узорака
- уређивање штандова и осталих објеката и простора
који служе за излагање пропагандног
материјала
- управљање маркетиншком кампањом и другим
услугама рекламирања с циљем да се
заинтересују и задрже потрошачи:
* промовисање производа
* маркетиншке активности на месту продаје
* непосредно рекламирање путем поште
* маркетиншко саветовање
80
Заштитне и истражне делатности
Обухвата услуге повезане са заштитом као што су:
истражне и детективске услуге; услуге обезбеђења и
патролирања;
прикупљање
и
пренос
новца,
докумената и осталих вредних ствари уз помоћ
особља и опреме за заштиту ових драгоцености током
преноса.
Овде
спада
и
обезбеђење
функционисања
електронских алармних система као што су
противпровалнички
и
противпожарни
аларми,
углавном даљинско надгледање ових система,
које често укључује и њихову продају, постављање и
поправљање.
Уколико се продаја, постављање и поправљање тих
система обављају засебно, ове услуге не
сврставају се у ову област, него у малопродају,
грађевинарство и сл.
80.1
Делатност приватног обезбеђења
80.10 Делатност приватног обезбеђења
Обухвата једну или више следећих услуга: заштиту и
патролирање, прикупљање и пренос
новца, докумената и осталих вредних ствари уз помоћ
особља и опреме за заштиту ових
драгоцености током преноса.
Обухвата услуге:
- коришћења блиндираних возила
- обезбеђивања телесне заштите
- коришћења детектора лажи
- узимања отисака прстију
- заштите“
Члан 5.

11.04.2013.
2013.04.11.

Ez a szakágazat felöleli a hirdetési szolgáltatás teljes
skáláját (saját megvalósítással, illetve alvállalkozó
bevonásával) beleértve a tanácsadást, a kreatív
szolgáltatást, hirdetési anyagok előállítását és vételét.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- hirdetések tervezése és elhelyezése újságban,
folyóiratban, rádióban, televízióban, interneten és egyéb
médiában
- szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl.
hirdetőtábla, falfelület, faliújság és állvány,
kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése, hirdetések
elhelyezése autókon, buszokon stb.
- légi hirdetés
- hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy
kézbesítése
- standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek
készítése
- marketingkampány szervezése és lebonyolítása, illetve a
vevőkör megcélzására irányuló egyéb
- termékpromóció,
- értékesítési helyi marketing
- levélben továbbított hirdetés
- marketing tanácsadás
80
Biztonsági, nyomozói tevékenység
Felöleli az őrzéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, mint:
nyomozói és detektív szolgáltatások; őrzés és járőrözés,
pénz, nyugta és egyéb értékcikk begyűjtése és szállítása,
személyzetet és eszközöket biztosítva a szállítmány
védelmére.
Ebbe tartozik:
- az elektronikus biztonsági riasztórendszerek főként
távfelügyelete, mint pl. betörés- és tűzriasztás, beleértve
azok forgalmazását, telepítést és karbantartást is,
Ha a forgalmazás, telepítés és karbantartás elkülönítve
van végezve, akkor nem ebbe a szakágazatba tartozik,
hanem a kiskereskedelembe, építészetbe és hasonlókba.
80.1
Személybiztonsági tevékenység
80.10 Személybiztonsági tevékenység
Ebbe tartozik a következő egy vagy több tevékenység
végzése: őrzés és járőrözés, pénz, nyugta és egyéb
értékcikk begyűjtése és szállítása, személyzetet és
eszközöket biztosítva a szállítmány védelmére.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a páncélautós szolgáltatás
- a testőrszolgáltatás
- a hazugságvizsgálat
- az ujjlenyomat-vizsgálat
- a biztonsági őrszolgálat
5. szakasz
A 14. szakasz törlődik.

Члан 14.брише се .
Члан 6.
Члан 15 мења се и гласи:
„Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене
статутом у складу са законом, као што су: делатност
ботаничких и зоолошких вртова и других природних

6. szakasz
A 15. szakasz módosul és így hangzik:
„A Közvállalat, más, az Alapszabály által, és a törvénnyel
összhangban meghatározott tevékenységeket is ellát,
úgymint: botanikus-, és állatkertek, valamint egyéb
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резервата, гајење усева и засада, хортикултура,
информативно-пропагандна
делатност
којом
се
промовишу
рекреационо-туристичке
вредности
општине (штампање публикација, аудио и видео
промотивног материјала, интернет презентација,
сувенири итд.) угоститељство, трговина на мало,
рекреативне и спортске активности, и др.
Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског
промета из оквира регистроване делатности.
Скупштина општине (у даљем тексту: оснивач) и Јавно
предузеће могу поједина права и обавезе у обављању
делатности из става 1. овог члана уредити уговором у
складу са законом“

természetes
rezervátumok
tevékenysége,
növénytermesztés, horti-kultúra, a község rekreációsturisztikai értékeinek promóciójára irányuló informatívpropaganda tevékenység (publikációk kiadása, audio és
videó
promóciós
anyagok
elkészítése,
internet
prezentáció,
emléktárgyak
stb.)
vendéglátás,
kiskereskedelem, rekreációs és sport tevékenységek és
egyebek.
A Közvállalat a bejegyzett tevékenységén belül
külkereskedelmi tevékenységet folytat.
A Községi Képviselő Testület (a továbbiakban:
Alapító) és a Közvállalat a jelen szakasz 1. pontjában
foglalt tevékenységek végzésével kapcsolatos jogokat és
kötelességeket szerződéssel is rendezhetik, a törvénnyel
összhangban.“

Члан 7.

7. szakasz

Члан 16. брише се.
A 16. szakasz törlődik.
Члан 8.
Члан 17.брише се.

8. szakasz
A 17. szakasz törlődik.

Члан 9.
Члан 21.брише се.

9. szakasz
A 21. szakasz törlődik.

Члан 10.
Члан 24.брише се.

10. szakasz
A 24. szakasz törlődik.

Члан 11.
11. szakasz
Члан 25. мења се и гласи:
A 25. szakasz módosul és így hangzik:
„Основе пословне политике у предузећу доноси „A vállalat alapvető üzletpolitikáját az igazgató javaslatára
Надзорни одбор на предлог директора“
a felügyelő bizottság hozza meg”
Члан 12.

12. szakasz

Члан 28.брише се.
A 28. szakasz törlődik.
Члан 13.
У члану 29. став 2. мења се и гласи:
„Директор је одговоран за стручну заснованост и
реалност предлога планова које предлаже надзорном
одбору“
Члан 14.
Члан 30. мења се и гласи:
„Директор предузећа је дужан да најмање једном
годишње или на захтев надзорног одбора, обавештава
надзорни одбор о резултатима остваривања утврђене
пословне политике и планова предузећа.“
Члан 15.
У члану 31. став 2. мења се и гласи:
„У колико у току године дође до непредвиђених
промена у условима привређивања предузећа ,чиме
би се одступило од реализације неког од планских
докумената, надзорни одбор предузећа утврдиће нове
цене и затражити сагласност оснивача.“
Члан 16.
Члан 32.мења се и гласи:
„Одлуку о висини цене производа и услуга доноси
надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.“

13. szakasz
A 29. szakasz 2. bekezdése módosul és így hangzik:
„Az igazgató a felelős azon tervjavaslatok szakmai
megalapozottságáért és realitásáért, amelyeket a
felügyelő bizottságnak javasol.”
14. szakasz
A 30. szakasz módosul és így hangzik:
„A vállalt igazgatója köteles legalább évente egyszer vagy
a felügyelő bizottság kérelmére, tájékoztatni a felügyelő
bizottságot a vállalat megállapított üzletpolitikája és tervei
megvalósításának eredményeiről.”
15. szakasz
A 31. szakasz 2. bekezdése módosul és így hangzik:
„Amennyiben az év folyamán elő nem látott változás áll be
a vállalat gazdálkodási feltételeiben, amellyel jelentős
eltérés lépne fel a tervdokumentumok realizálásában, a
vállalt felügyelő bizottsága megállapítja az új árjegyzéket
és jóváhagyást kér arra az alapítótól.”
16. szakasz
A 32. szakasz módosul és így hangzik:
„A termékek és szolgáltatások árjegyzékről szóló
határozatot a vállalat felügyelő bizottsága hozza meg, az
alapító jóváhagyásával.”

Члан 17.

17. szakasz

Члан 33.брише се.

A 33. szakasz törlődik.

Члан 18.
Члан 35.мења се и гласи:

18. szakasz
A 35. szakasz módosul és így hangzik:
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„ У случају пословања предузећа са губитком,оснивач
је дужан санирати губитак,с тим да надзорни одбор
утврђује узроке и разлоге насталог губитка и предлаже
мере за отклањање узрока.“

11.04.2013.
2013.04.11.

„ A vállalat vesztességes ügyvitele esetén az alapító
köteles a vesztességet fedezni azzal, hogy a felügyelő
bizottság megállapítja a keletkezett veszteség okozóit és
okait és intézkedéseket javasol az okozók elhárítására.“

Члан 19.
19. szakasz
У члану 36.у ставу 2. речи „Управни одбор“ мењају се A 36. szakasz 2. bekezdésében az „igazgató bizottság”
на речи „Надзорни одбор“.
szavakat a „felügyelő bizottság” szavak váltják.
Члан 20.
У члану 37.реч „ савезним“ се брише.

20. szakasz
A 37. szakaszban a „szövetségi” szó törlődik.

Члан 21.
Члан 38. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
јавном предузећу оснивач даје сагласност на:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима
у јавној својини која су пренета у својину јавног
предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса,
утврђених овом одлуком;
5) акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији;
9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и овом
одлуком.“

21. szakasz
A 38. szakasz módosul és így hangzik:
„Annak érdekében, hogy a közvállalatban biztosítva
legyen az általános érdek védelme az alapító jóváhagyást
ad a következőkre:
1) alapszabály;
2) garancia, váltókezesség, kezesség, zálog és egyéb
biztosítékként szolgáló eszközök vállalása, azon
munkákat illetően, amelyek nem tartoznak az általános
érdeket képező tevékenységek kereteibe;
3) díjszabás (árakról szóló határozat, díjszabás rendszer
stb.);
a vállalat olyan nagyobb értékű vagyonával való
rendelkezés (beszerzés, elidegenítés), amely közvetlenül
a jelen határozattal meghatározott általános érdekű
tevékenység végzéséhez szükséges;
5) a termékek leszállításának és a szolgáltatások
elvégzésének általános feltételeiről szóló aktus;
6) tőkebefektetés;
7) státuszbeli változások;
8) a tőke felértékeléséről és e tőke részvényekben való
kimutatásáról szóló ügyirat, valamint a tulajdon
átalakításról szóló program és határozat;
9) más határozatokat, az általános érdekű tevékenység
végzését szabályozó törvénnyel és a jelen határozattal
összhangban.“

Члан 22.
Члан 39. мења се и гласи:
„ Органи јавног предузећа су:

22. szakasz
A 39. szakasz módosul és így hangzik:
„ A Közvállalat szervei a következők:
•
A felügyelő bizottság, mint irányító szerv,
•
Az igazgató, mint irányító szerv.“

9. Надзорни одбор,као орган управљања
10. Директор,као орган управљања“
Члан 23
Члан 40. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује
оснивач на период од четири године с тим да се један
члан именује из реда запослених .
Представника запослених у надзорном одбору
предлажу запослени у складу са Законом.“

23. szakasz
A 40. szakasz módosul és így hangzik:
„A Közvállalat felügyelő bizottságának három tagja van.
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító négy
éves időszakra nevezi ki, azzal, hogy egy tagját az
alkalmazottak soraiból kell kinevezni.
Az alkalmazottak soraiból választandó személyt a
felügyelő bizottságba az alkalmazottak javasolják, a
törvénnyel összhangban.“

Члан 24.
Члан 41. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве
јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност
оснивача;

24. szakasz
A 41. szakasz módosul és így hangzik:
„A felügyelő bizottság:
1) megállapítja a közvállalat ügyviteli stratégiáját és
ügyviteli céljait és gondoskodik azok realizálásáról;
2) elfogadja a jelentést az ügyviteli program realizálásának
fokáról;
3) meghozza az éves ügyviteli tervet, az alapító
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4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног
предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом,
статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са
директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са овом одлуком,
статутом и прописима којима се уређује правни
положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу. „

jóváhagyásával;
4) felügyeli az igazgató munkáját;
5) végzi a közvállalat ügyvitelének belső ellenőrzését;
6) felállítja, jóváhagyja és figyelemmel kíséri a számvitelt,
a belső ellenőrzést, a pénzügyi jelentéseket és a kockázat
igazgatásának politikáját;
7) megállapítja a közvállalat pénzügyi jelentéseit és
jóváhagyás céljából továbbítja azokat az alapítónak;
8) meghozza a statútumot, az alapító jóváhagyásával;
9) határoz a státuszbeli változásokról és más jogi alanyok
alapításáról, az alapító jóváhagyásával;
10) meghozza a határozatot a nyereség elosztásáról,
illetve a veszteség fedezésének módjáról, az alapító
jóváhagyásával;
11) jóváhagyást ad az igazgatónak az idevágó törvénnyel,
alapszabállyal és az alapító határozatával összhangban
lévő munkák vagy műveletek foganatosításához;
12) meghatározott időszakra szóló munkaszerződést köt a
vállalat igazgatójával;
13) végzi az egyéb teendőket a jelen határozattal, az
alapszabállyal és a gazdasági társaságok jogi helyzetét
szabályozó előírásokkal összhangban.
A felügyelő bizottság a hatáskörébe tartozó
döntéshozatali jogot nem ruházhatja át az igazgatóra vagy
más személyre a közvállalatban."

Члан 25.
Члан 42. брише се.
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25. szakasz
A 42. szakasz törlődik.

Члан 26.

26. szakasz

Члан 43. брише се.

A 43. szakasz törlődik.

Члан 27.
Члан 44. мења се и гласи:
„Начин рада надзорног одбора ближе се регулише
Пословником о раду надзорног одбора“.
Члан 28.
Члан 45.мења се и гласи:
„Директор је орган управљања.
Директора предузећа именује и разрешава оснивач по
претходно спроведеном јавном конкурсном поступку.
Јавни конкурс спроводи комисија за именовања
формирана од стране оснивача.“

27. szakasz
A 44. szakasz módosul és így hangzik:
„A felügyelő bizottság munkáját részletesebben a
felügyelő bizottság ügyrendje szabályozza. ”
28. szakasz
A 45. szakasz módosul és így hangzik:
„Az igazgató azt irányító szerv.
A közvállalat igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel,
az előzetesen lebonyolított nyilvános pályázati eljárás
alapján.
A nyilvános pályázatot az alapító részéről megalakított
kinevezésekkel foglalkozó bizottság bonyolítja le.“
29. szakasz
A 47. szakasz módosul és így hangzik:
„A vállalat igazgatójává olyan személy nevezhető ki aki a
törvényes feltételek mellett eleget tesz a külön
feltételeknek is, éspedig:
•
Felsőfokú
vagy
egyetemi
végzettséggel
rendelkezik
•
Legalább
10
éves
munkatapasztalattal
rendelkezik, ebből 2 év vezető beosztásban a
közszférában.
•
Nem folyik ellene bűnvádi eljárás és nem volt
bűncselekményért elítélve.“
30. szakasz
A 48. szakasz módosul és így hangzik:
„A vállalat igazgatójának kinevezéséig az alapító
megbízott igazgatót nevezhet ki, hat hónaptól nem
hosszabb időszakra, a következő esetekben:
1) amennyiben az igazgatónak lejár a mandátuma a
kinevezési időszak lejártával, lemond a tisztségről vagy
abban az esetben, ha a kinevezési időszak lejárta előtt
felmentik;
2) amennyiben végzést hoznak az igazgató

Члан 29.
Члан 47. мења се и гласи:
„За директора Предузећа може бити именовано лице
које поред законских услова испуњава и посебне
услове,и то:
•
Да има вишу или високу стручну спрему
•
Да има радно искуство од најмање 10 година,и
од тога 2 године проведене на руководећем
радном месту у јавном сектору.
•
Да се против њега не води кривични поступак и
није осуђиван за кривична дела.“
Члан 30.
Члан 48. мења се и гласи:
„Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора на период не дужи од шест месеци у
следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења оставке
или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
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3) у случају смрти или губитка пословне способности
директора.
У нарочито оправданим случајевима, а ради
спречавања настанка материјалне штете, оснивач
јавног предузећа може донети одлуку о именовању
вршиоца дужности директора на још један период од
шест месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћење директора.“

felfüggesztéséről;
3) az igazgató elhalálozása vagy munkaképességének
elvesztése esetén.
Különösen indokolt esetekben, az anyagi kár
keletkezésének megakadályozása érdekében, a
közvállalat alapítója határozatot hozhat a megbízott
igazgató még egy hat hónapos időszakra szóló
kinevezéséről.
A megbízott igazgató rendelkezik az igazgatót megillető
minden joggal, kötelezettséggel és meghatalmazással.“

Члан 31.
Члан 49.мења се и гласи:
„Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и статутом јавног предузећа.
Директор Јавног предузећа за свој рад одговара
надзорном одбору и оснивачу.
По истеку мандата, исто лице може бити поново
именовано за директора Јавног предузећа.
Услови за именовање директора Јавног
предузећа утврђују се статутом.“

31. szakasz
A 49. szakasz módosul és így hangzik:
„A közvállalat igazgatója:
•
képviseli a közvállalatot,
•
megszervezi és irányítja a munkafolyamatot,
•
vezeti a közvállalat ügyvitelét,
•
felel a közvállalat munkájának törvényességéért,
•
javasolja az éves ügyviteli tervet, és
intézkedéseket tesz annak végrehajtására,
•
javasolja a pénzügyi jelentéseket,
•
végrehajtja a felügyelő bizottság határozatait,
•
elvégzi a törvényben, a jelen határozatban és a
közvállalat alapszabályában meghatározott egyéb
teendőket.
A közvállalat igazgatója munkájáért az igazgató bizottság
és az alapító előtt felel.
A megbízatás lejártával ugyanazt a személy újra ki lehet
nevezni a közvállalat igazgatójává.
A közvállalat igazgatója kinevezésének feltételeit
az alapszabály állapítja meg.“

Члан 32.
Члан 50 мења се и гласи:
„Оснивач јавног предузећа, разрешиће директора пре
истека периода на који је именован:
1. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног
обављања дужности и поступања супротног пажњи
доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и извршавању одлука и организовању послова у
јавном предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања јавног
предузећа, односно од плана пословања јавног
предузећа;
2. уколико у току трајања мандата буде правоснажно
осуђен на условну или безусловну казну затвора;
3. у другим случајевима прописаним законом.
Оснивач Јавног предузећа може разрешити директора
пре истека периода на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм пословања;

32. szakasz
Az 50. szakasz módosul és így hangzik:
„A közvállalat alapítója, felmenti az igazgatót a
megbízatási idejének lejárta előtt:
1. amennyiben megállapítást nyer, hogy: a kötelezettsége
szakszerűtlen, lelkiismeretlen végzése; továbbá a jó
gazdálkodó figyelmével ellentétes cselekvés; és a
határozatok meghozatalában és végrehajtásában,
valamint a közvállalat munkáinak megszervezésében
elkövetett komoly mulasztás miatt jelentős eltérés lépett
fel a közvállalat ügyvitele alapcéljának megvalósításától,
illetve a közvállalat ügyviteli tervétől;
2. amennyiben a megbízatási időszak alatt jogerősen,
feltételes vagy feltétel nélküli szabadságvesztésre ítélik;
3. a törvénnyel előírt egyéb esetekben.
A közvállalat alapítója, felmentheti az igazgatót a
megbízatási idejének lejárta előtt:
1) amennyiben nem hajtja végre az éves ügyviteli
programot;
3) amennyiben nem tesz eleget a közvállalatokról szóló
törvény 55. szakaszával előlátott kötelezettségeknek
4) amennyiben nem hajtja végre a felügyelő bizottság
határozatait;
5) amennyiben megállapítást nyer, hogy az igazgatói
kötelezettségek megszegésével, lelkiismeretlen
magatartással vagy egyéb módon a közvállalat kárára
cselekszik;
6) amennyiben megállapítást nyer, hogy: a kötelezettsége
szakszerűtlen, lelkiismeretlen végzése; továbbá a jó
gazdálkodó figyelmével ellentétes cselekvés; és a
határozatok meghozatalában és végrehajtásában,
valamint a közvállalat munkáinak megszervezésében

3) уколико не испуњава обавезу предвиђену чланом
55. Закона о јавним предузећима;
4) уколико не извршава одлуке надзорног одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету јавног
предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног
обављања дужности и поступања супротног пажњи
доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и извршавању одлука и организовању послова у
јавном
предузећу, дошло
до одступања од
остваривања основног циља пословања јавног
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предузећа, односно од плана пословања јавног
предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене стандарде у
припреми финансијских извештаја;
8 ) у другим случајевима прописаним законом.“

11.04.2013.
2013.04.11.

elkövetett komoly mulasztás miatt eltérés lépett fel a
közvállalat ügyvitele alapcéljának megvalósításától, illetve
a közvállalat ügyviteli tervétől;
7) amennyiben nem alkalmazza a számviteli
szabványokat a pénzügyi jelentések előkészítésében;
8) a törvény által előírt egyéb esetekben..“

Члан 33.
Члан 51. брише се.
Члан 34.
Члан 52. брише се.
Члан 35.
Члан 53. брише се.
Члан 36.
Члан 54. брише се.
Члан 37.
Члан 55. брише се.
Члан 38.
Члан 56. мења се и гласи:
„Чланови управе (надзорни одбор и директор) , као и
запослени у Предузећу обавезни су да информације о
пословању Предузећа чувају као пословну тајну за
време трајања њихове функције, односно радног
односа, као и две године после престанка функције,
односно радног односа.“
Члан 39.
Члан 58. брише се.
Члан 40.
Члан 60. мења се и гласи:
„Предузеће може променити облик у други ако
испуњава услове за оснивање тог облика утврђеног
законом, на предлог надзорног одбора уз сагласност
оснивача.“
Члан 41.
Члан 64. став 3. мења се и гласи:
„Статут доноси надзорни одбор
оснивача.“

33. szakasz
Az 51. szakasz törlődik.
34. szakasz
Az 52. szakasz törlődik.
35. szakasz
Az 53. szakasz törlődik.
36. szakasz
Az 54. szakasz törlődik.
37. szakasz
Az 55. szakasz törlődik.
38. szakasz
Az 56. szakasz módosul és így hangzik:
„Az igazgatóság tagjai (felügyelő bizottság és igazgató),
valamint a vállalat alkalmazottai kötelesek a vállalat
ügyviteléről szóló információkat üzleti titokként őrizni a
tisztségük, illetve munkaviszonyuk ideje alatt, továbbá két
évig a tisztségük, illetve munkaviszonyuk megszűnését
követően.”
39. szakasz
Az 58. szakasz törlődik.
40. szakasz
A 60. szakasz módosul és így hangzik:
„A vállalat megváltoztathatja a formáját, ha eleget tesz a
feltételeknek, amelyeket a törvény előlát azon forma
alapítására, a felügyelő bizottság javaslatára, az alapító
jóváhagyásával.”

41. szakasz
сагласност A 64. szakasz 3. bekezdése módosul és így hangzik:
„Az alapszabályt a felügyelő bizottság hozza meg, az
alapító jóváhagyásával.”
Члан 42.
42. szakasz
Члан 65. мења се и гласи:
A 65. szakasz módosul és így hangzik:
„Друге опште акте доноси надзорни одбор односно „Az egyéb általános ügyiratokat a felügyelő bizottság,
директор предузећа.“
illetve a vállalat igazgatója hozza.”
уз

Члан 43.
Члан 66. брише се.

43. szakasz
A 66. szakasz törlődik.

Члан 44.
44. szakasz
Члан 69. мења се и гласи:
A 69. szakasz módosul és így hangzik:
„Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни „Ezen alapszabály rendelkezéseinek magyarázatát a
одбор Предузећа.“
vállalat felügyelő bizottsága adja.”
Члан 45.
45. szakasz
Ова Одлука о изменама и допунама Статута објављује Az alapszabály módosításáról és kiegészítéséről szóló
се у „Службеном листу општине Ада“.
határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg“.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Буњевац Оливера

Bunjevac Olivera
AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE
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53.
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
2/2013) и члана 20. и члана 41. став 1. тачка 22.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/2008 и 14/2009)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

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, 2/2013 szám) 36. szakaszának 2. bekezdése,
valamint
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 számok) 20. szakasza, és 41.
szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА''АДА ЗА 2013.
ГОДИНУ

AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2013.
ÉVI ÜGYVITELI TERVÉNEK ÉS -PROGRAMJÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
I.
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
Даје се сагласност на План и програм adai Adica Üdültetési Közvállalat 2013. évi ügyviteli tervét
пословања ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада за 2013. és -programját, melyet a közvállalat igazgató bizottsága
годину, донетог од стране Управног одбора предузећа 2013. 01. 29-én hozott meg.
29.01.2013. године.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-20/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-20/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
54.

На основу члана 60. став 1. тачке 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2013), и
члана 41. став 1. алинеја 3. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 2/2013)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
119/2012 szám) 60. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja
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, 2/2013 szám) 41. szakasza 1. bekezdésének 3.
fordulata alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
JП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА ЗА 2013.
ГОДИНУ

AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2013.
ÉVI SZOLGÁLTATÁSAI ÁRJEGYZÉKÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

43. страна/oldal
9. број/szám
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I.
I.
Даје се сагласност на Ценовник услуга
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
(улазница на базене) ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада за adai Adica Üdültetési Közvállalat 2013. évi szolgáltatásai
2013. годину, који је донет на седници Управног árjegyzékét (medencebelépők) , melyet a közvállalat
одбора 29.01.2013. и 22.02.2013. године.
igazgató bizottsága 2013. 01. 29-én és 2013.02.22-én
hozott meg.
II.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
општине Ада''.
jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 38-2/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 38-2/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

55.
На основу члана 60. става 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима ( „Службени гласник РС, број
119/2012), члана 32. става 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 127/2007),
члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Ада,
„Службени лист општине Ада“, бр. 27/2008 и 14/2009 )
и члана 41.став 1. тачка 1. и 45. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног Комуналног Предузећа
„СТАНДАРД“ Ада („Сл. лист Општине Ада“, бр 2/2013)
Скупштина Општине Ада, на седници одржаној дана
10.04.2013. године доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 119/2012 szám) 60. szakasza 1. bekezdésének
1. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 41.
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, valamint az adai
Standard Közművesítési Közvállalat alapítói okiratának
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos
Lapja, 2/2013 szám) 41. szakasza. 1 bekezdésének 1
pontja és 45. szakasza alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СТАНДАРД" АДА

AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
ALAPSZABÁLYA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I

I

Даје се сагласност на
Статут Јавног
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
комуналног предузећа „Стандард“ Ада, који је донет на adai Standard Közművesítési Közvállalat alapszabályát,
седници Управног одбора, дана 27. фебруара 2013. amelyet az igazgató bizottság a 2013. február 27-ei ülésén
године под дел. бр. 59/ЈКП-8-3.
59/JKP-8-3 szám alatt hozott meg.
II
Ово решење се објављује
листу општине Ада“.

у „Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-22/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

II
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-22/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

44. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

ЈАВНО КОМУНАЛО ПРЕДУЗЕЋЕ
“С Т А Н Д А Р Д“ А Д А
дел.бр.59/ЈКП-8-3
дана: 27. фебруара 2013.год.

STANDARD
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT, ADA
Szám.59/JKP-8-3
Kelt: 2013. február 27.

На основу члана 18. став 1. тачка 8.,члана 65. и
члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/2012) и члана 19. става 1. тачка 8.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа “Стандард”Ада (“Службени лист општине
Ада” бр.2/2013), Управни одбор Јавног комуналног
предузећа “Стандард”Ада на својој седници од 27.
фебруара 2013.год. доноси:

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 119/2012 szám) 18. szakasza 1. bekezdésének
8. pontja, 65. szakasza és 66. szakasza, valamint az adai
Standard Közművesítési Közvállalat alapítói okiratának
megváltoztatásáról szóló határozat
(Ada Község
Hivatalos Lapja, 2/2013 szám) 19. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja alapján, az adai Standard KKV
igazgató bizottsága a 2013. február 27-ei ülésén
meghozza a

СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД”
АДА

S T A N D A R D KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT,
ADA
ALAPSZABÁLYÁT

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно комунално предузеће “Стандард” ( у
даљем тексту: јавно предузеће) је правни следбеник
Јавног комуналног предузећа “Стандард” са п.о. Ада
које је уписано у Судски регистар Привредног суда
Суботица у Суботици, Решењем Фи 1602/94 и
Одлуком Скупштине општине Ада о оснивању Јавног
комуналног предузећа “Стандард” ј.п. Ада бр. 0625/99-02 од 21. априла 1999. год., и преузима сва
права и обавезе правног претходника.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Az adai Standard Közművesítési Közvállalat (a
további szövegben: közvállalat) az adai Standard
Közművesítési Közvállalat t.f. jogi utódja, amely a
Szabadkai Gazdasági Bíróság bírósági nyilvántartásába
van bejegyezve, a Fi 1602/94 végzéssel és Ada Község
Képviselő-testületének 06-25/99-02 számú 1999. április
21-ei határozatával az adai Standard Közművesítési
Közvállalat t.f. Megalakításáról, és átveszi a jogi előd
jogait és kötelezettségeit.

Јавно предузеће из става л. овог члана оснива се и A közvállalat a jelen szakasz 1. bekezdéséből
послује на неодређено време, ради:
megalapítása és tevékenykedése meghatározatlan
időszakra szól, mégpedig a következők érdekében:
1.обезбеђивања трајног обављања делатности од 1.az általános érdekű tevékenység tartós végzésének
општег интереса и уредног задовољавања потреба szavatolása és a termékek és szolgáltatások használói
корисника производа и услуга,
szükségleteinek rendszerezett kielégítése,
2.развоја и унапређења обављања делатности од 2.az
általános
érdekű
tevékenység
végzésének
општег интереса,
fejlesztése és előmozdítása,
3.стицања добити,
3.nyereségszerzés,
4.остваривања другог законом утврђеног интереса.
4.a
törvényben
megállapított
egyéb
érdekek
megvalósítása.
Члан 2.
2. szakasz
Јавно предузеће из члана л. овог Статута се
A közvállalat a jelen szakasz 1. bekezdéséből
оснива тако да комуналне делатности обавља на megalapítása úgy történik, hogy a kommunális
начин којим се обезбеђује задовољавање потреба tevékenységeket oly módon végezze, amellyel szavatolja
корисника комуналних производа и услуга на подручју Ada község területén a közművesítési termékek és
општине Ада и да се исте врше на начин којим се szolgáltatások igénybe vevői igényeinek kielégítését és az
обезбеђује
техничко-технолошко
и
економско oly módon legyen végezve, amely szavatolja a
јединство комуналног система, стабилност пословања, kommunális rendszer műszaki-technológia és gazdasági
развој и усклађеност сопственог развоја са укупним egységét, az ügyvitel stabilitását, fejlődést és a saját
привредним развојем, заштита и унапређење добара fejlődés összehangoltságát a teljes gazdasági fejlődéssel,
од општег интереса и животне средине, уредно и az általános érdekű javak és az élőkörnyezet védelmét és
квалитетно
задовољавање
потреба
корисника előmozdítását, a kommunális termékek és szolgáltatások
комуналних производа и услуга, самосталност у igénybe vevői szükségleteinek rendszeres és minőséges
оквиру система и функционална повезаност са другим kielégítését, önállóságot a rendszer kereteiben és a
системима.
működőképes összeköttetést más rendszerekkel.
Члан 3.
3. szakasz
Права и обавезе оснивача према јавном
Az alapítónak a közvállalat iránti jogai és
предузећу утврђена су Одлуком о промени оснивачког kötelezettségei az adai Standard Közművesítési
акта Јавног комуналног предузећа „Стандард” Ада и Közvállalat alapítói okiratának megváltoztatásáról szóló
овим Статутом.
határozattal és jelen Alapszabállyal vannak meghatározva.

45. страна/oldal
9. број/szám
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Члан 4.
Овај Статут садржи следеће одредбе:
- подаци о оснивачу,
- фирма, седиште, печат и штамбиљ,
- одговорност за обавезе,
- заступање и представљање,
- планирање рада и развоја,
- унутрашња организација и делатности јавног
предузећа,
имовина
јавног
предузећа
и
начин
распоређивања добити и покрића губитака,
- органи јавног предузећа,
- пословна тајна,
- статусне промене и промене облика
организовања предузећа,
- заштита и унапређење животне средине,
- обезбеђење општег интереса,
- јавност у раду,
- сарадња са синдикатом,
- општи акти предузећа и
- завршне одредбе.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач
Јавног
комуналног
предузећа
"СТАНДАРД" је Општина Ада у чије име оснивачка
права врши Скупштина општине Ада, Ада, Трг
Ослобођења бр. 1.(у даљем тексту: оснивач)
Скупштина општине Ада уређује и обезбеђује
услове
обављања
комуналних
делатности
и
функционисања комуналних система у складу са
законима и подзаконским актима.
Јавно комунално предузеће је основано за
обављање
комуналне
делатности
и
других
делатности, као поверених, на подручју Општине Ада.
Јавном предузећу из става 1. овог члана
поверавају се обављање и других делатности и то:
послови везани за архитектонске и инжењерске
делатности
и
техничко
саветовање-пружање
архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање,
урбанистичко планирање, израда планова, надзор
изградње, премеравање, картографија и слично.
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Члан 6.
Јавно предузеће за обављање комуналне
делатности и поверених послова послује под
следећим пословним именом: Јавно комунално
предузеће ''СТАНДАРД''.
Пословно име на мађарском језику гласи:
STANDARD Közművesítési Közvállalat.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈКП
'''СТАНДАРД'' – СТАНДАРД ККВ. Седиште јавног
предузећа је у Ади, ул. 8. Октобар 1.

11.04.2013.
2013.04.11.

4. szakasz
A jelen Alapszabály a következő rendelkezéseket
tartalmazza:
- adatok az alapítóról,
- cégelnevezés, székhely, pecsét és bélyegző,
- kötelezettségek iránti felelősség,
- képviselet,
- munka és fejlesztés tervezés,
- belső szervezés és a közvállalat tevékenységei,
- a közvállalat vagyona, valamint a nyereség
elosztása és a veszteség fedezése,- a közvállalt szervei,
- üzleti titok,
- státuszbeli változtatás és a vállalt szervezési
formájának megváltozása,
- környezetvédelem és előmozdítás,
- az általános érdek biztosítása,
- nyilvánosság a munkában,
- együttműködés a szakszervezettel,
- a vállalt általános ügyiratai és
- zárórendelkezések.
II. ADATOK AZ ALAPÍTÓRÓL
5. szakasz
A STANDARD Közművesítési Közvállalat alapítója
Ada község, amely nevében az alapítói jogokat Ada
Község Képviselő-testülete, Ada, Felszabadulás tér 1. (a
további szövegben: alapító) gyakorolja.
Ada Község Képviselő-testülete szabályozza és
szavatolja a kommunális tevékenység végzésének
feltételeit és a kommunális rendszerek működését,
összhangban a törvényekkel és az alacsonyabb rendű
ügyiratokkal.
A közművesítési közvállalat a közművesítési
tevékenység és az egyéb, megbízatásba kapott
tevékenység végzésére lett megalapítva, Ada község
területén.
A közvállalat a jelen szakasz 1. bekezdéséből
megbízatásba kapja egyéb tevékenységek végzését is,
mégpedig: építészeti és mérnöki tevékenységhez és
műszaki
tanácsadáshozépítészeti
és
mérnöki
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó munkák, tervezés,
urbanisztikai tervezés, terv kidolgozás, építkezés
felügyelet, földmérés, térképezés és hasonlók.
III. CÉGELNEVEZÉS, SZÉKHELY, PECSÉT ÉS
BÉLYEGZŐ
6. szakasz
A közművesítési tevékenységet és az egyéb
megbízatásba kapott tevékenységet folytató közvállalat az
alábbi ügyviteli néven működik: Javno komunalno
preduzeće „STANDARD” (a továbbiakban: közvállalat).
Az ügyviteli neve magyar nyelven: STANDARD
Közművesítési Közvállalat.
A közvállalat nevének hivatalos rövidítése: JKP
„STANDARD” – STANDARD KKV.
A közvállalat székhelye: Ada, Október 8. utca 1.

Члан 7.
Јавно предузеће има свој лого у облику стабла
7. szakasz
липе у коме је уписано, стилизованим словима, '''СТ'',
A közvállalat logóval rendelkezik, mely hársfa
латиничним писмом.
alakú, melyben stilizált betűkkel a következő áll: ''ST'', latin
Јавно предузеће има и заштитни знак где је betűkkel.
поред логоа стилизованим словима исписано
A közvállalat védjeggyel is rendelkezik, melyen a
''СТАНДАРД'' Ада.
logó mellett stilizált betűkkel a ''STANDARD''
Ada
elnevezés áll.
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Члан 8.
Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ
са исписаним текстом на српском језику, ћириличним
писмом и мађарском језику, латиничним писмом.
Печат јавног предузећа је округлог облика
пречника 40 мм на коме је исписано пословно име
фирме и седиште без означавања назива улице и
кућног броја, а у средини печата налази се лого
предузећа.
Јавно предузеће поседује и мали печат округлог
облика пречника 25 мм на коме је исписано пословно
име фирме и седиште без означавања назива улице и
кућног броја, а у средини печата налази се лого
предузећа.
Штамбиљ јавног предузећа је правоугаоног
облика ширине 25 мм дужине 50 мм на коме је
исписана фирма и седиште без означавања назива
улице и кућног броја са логом предузећа на левој
страни. На доњој страни штамбиља налази се ознака
за број и датум.
Члан 9.
Одлуку о промени фирме, седишта, логоа,
заштитног знака, печата и штамбиља доноси
Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност
оснивача.

8. szakasz
A közvállalat rendelkezik saját pecséttel és
bélyegzővel szerb nyelven cirill betűkkel és magyar
nyelven latin betűkkel kiírt szöveggel.
A közvállalat pecsétje kör alakú 40 mm átmérőjű,
amelyen rajta van a cég elnevezése és székhelye az utca
és a házszám feltüntetése nélkül, a pecsét közepén pedig
a vállalat logója áll.
A közvállalat kisebb, 25 mm átmérőjű körpecséttel
is rendelkezik, amelyen rajta van a cég elnevezése és
székhelye az utca és a házszám feltüntetése nélkül, a
pecsét közepén pedig a vállalat logója áll.
A közvállalat bélyegzője szabályos négyszög alakú
25 mm szélességű és 50 mm hosszúságú, amelyen rajta
van a cég elnevezése és székhelye az utca és a házszám
feltüntetése nélkül, a bal szélén a vállalat logójával. A
bélyegző alján van a jelzés a szám és a dátum
feltüntetésére.

IV. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице које обавља
делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може поред делатности за чије
је обављање основано да обавља и друге делатности
уз сагласност оснивача.
Јавно предузеће је уписано у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем бр. БД.47539/2005 од
01.07.2005 године.

IV. KÖTELEZETTSÉGEK IRÁNTI FELELŐSSÉG
10. szakasz
A közvállalatnak jogi személy, amely általános
érdekű tevékenységet végez.
A közvállalat azon a tevékenység mellett, amelyre
megalapították folytathat más tevékenységet is az alapító
jóváhagyásával.
A közvállalat a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség
nyilvántartásában a BD.47539/2005 számú, 2005.07.01-ei
keltezésű végzéssel van bejegyezve.

Члан 11.
Јавно предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва права и овлашћења у оквиру уписане
делатности и у вези са том делатношћу.
Јавно предузеће у правном промету са трећим
лицима одговара целокупном својом имовином којом
располаже (потпуна одговорност).
Организациони делови јавног предузећа немају
овлашћења у правном промету.

11. szakasz
A közvállalat a harmadik személyekkel történő
jogforgalomban a bejegyzett tevékenységek kereteiben és
az azokkal kapcsolatos tevékenységben rendelkezik
minden joggal és felhatalmazással.
A közvállalat a harmadik személyekkel történő
jogforgalomban a teljes rendelkezésére álló vagyonával
felel (teljes felelősség).
A
közvállalat
szervezési
egységei
nem
rendelkeznek jogforgalmi felhatalmazással.

Члан 12.
Оснивач јавног предузећа одговара јавном
предузећу за штету изазвану намерно или другом
непажњом, која је настала због необезбеђења или
неблаговременог обезбеђења услова обављања
делатности јавног предузећа што је обавезан
обезбедити на начин и под условима прописаним
законом.

9. szakasz
A cégelnevezés, székhely, logó, védjegy, pecsét és
bélyegző megváltoztatásáról szóló határozatot a
közvállalat felügyelő bizottsága hozza meg, az alapító
jóváhagyásával.

12. szakasz
A közvállalat alapítója felel a közvállalatnak a
szándékosan vagy más figyelmetlenség által okozott
kárért, amely azért keletkezett mert nem lettek vagy nem
kellő időben lettek biztosítva a feltételek a közvállalat
tevékenységeinek végzéséhez, amelyeket az alaptó
köteles biztostani a törvénnyel előírt módon és feltételek
mellett.

Члан 13.
Радници у јавном предузећу одлучују о
13. szakasz
облицима организовања, удруживања, повезивања и
A közvállalat dolgozói döntenek a szervezés,
сарадњи.
összefogás, összekötés és együttműködés formáiról.
Радници остварују своја права у јавном
A dolgozók a jogaikat a közvállalatban a törvénnyel
предузећу у складу са законом и по одредбама овог összhangban és a jelen alapszabály rendelkezései szerint
Статута.
valósítják meg.
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Члан 14.
14. szakasz
Против радника који је изван оквира својих
Azon dolgozó ellen, aki a felhatalmazása keretein
овлашћења преузео обавезе за јавно предузеће и kívül kötelezettséget vállalt a közvállalatra és ezzel kárt
тиме проузроковао штету, покренуће се поступак за okozott, kármegtérítési eljárás indul.
накнаду штете.
V. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 15.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру
делатности
предузећа,
предузеће
заступа,
представља, закључује уговоре и да врши све правне
радње неограничено.
Директор предузећа је овлашћен да у име
предузећа у оквиру делатности предузећа закључује
уговоре
у
спољнотрговинском
пословању
неограничено.
Члан 16.
Директор, као заступник јавног предузећа може
дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање
одређених врста уговора, као и за преузимање других
правних радњи.
Директор јавног предузећа може генералним и
специјалним
пуномоћјем
пренети
појединачна
овлашћења за заступање на друге раднике или на
лица изван јавног предузећа.
У случају одсутности директора или његове
спречености јавно предузеће заступа и представља
радник кога директор, уз сагласност Надзорног
одбора, унапред за то овласти.
У име јавног предузећа потписује директор, а у
случају његове одсутности или спречености, лице из
претходног става овог члана.

V. KÉPVISELET
15. szakasz
A közvállalatot az igazgató képviseli.
A közvállat igazgatója fel van hatalmazva, hogy a
vállalt tevékenységének keretében képviselje a vállaltot,
szerződéseket kössön és minden jogi műveletet
korlátozás nélkül végezzen.
A közvállat igazgatója fel van hatalmazva, hogy a
vállalt tevékenységének keretében korlátozás nélkül
külkereskedelmi szerződéseket kössön.
16. szakasz
Meghatalmazása keretében az igazgató, mint a
vállalt képviselője egy másik személyt írásban
felhatalmazhat bizonyos fajta szerződések megkötésére,
valamint egyéb jogi műveletek foganatosítására.
A közvállalat igazgatója általános vagy speciális
felhatalmazással egyes képviselési meghatalmazásokat
átvihet más dolgozókra vagy a közvállalaton kívüli
személyekre.
Az igazgató távollétében vagy akadályoztatása
esetén a közvállalatot azon dolgozó képviseli, akit az
igazgató, a felügyelő bizottság beleegyezésével, erre
előre felhatalmaz.
A közvállalat nevében az igazgató ír alá,
távollétében vagy akadályoztatása esetén, a jelen szakasz
előző bekezdésében említett személy.

Члан 17.
17. szakasz
Представник предузећа овлашћен је иступити у
A vállalat képviselője kiállhat a vállalat nevében, jogi
име предузећа, а правне радње може преузети ако је műveleteket pedig akkor foganatosíthat, ha erre írásban is
писмено овлашћен за заступање.
fel van hatalmazva.
VI. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 18.
Основе пословне политике утврђује Надзорни
одбор јавног предузећа, који се заснивају на
годишњем, средњорочном и дугорочном планирању
рада и развоја.
На планове рада и развоја из претходног става
сагласност даје оснивач.

VI. MUNKA ÉS FEJLESZTÉS TERVEZÉS
18. szakasz
Az alapvető üzleti politikát a közvállalat felügyelő
bizottsága határozza meg, amelyek az éves-, a
középtávú-, és a hosszú távú munka és fejlesztés
tervezésen alapszanak.
Az előző bekezdésben említett munka és fejlesztés
tervekre az alaptó ad jóváhagyást.

Члан 19.
Унапређење рада и развоја јавног предузећа,
заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада
и развоја, који доноси надзорни одбор јавног
предузећа.
За сваку календарску годину јавно предузеће,
доноси годишњи програм пословања (у даљем тексту:
програм) и доставља га оснивачу ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године
за наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач.
Програм садржи, нарочито: планиране изворе
прихода и позиције расхода по наменама; планирани
начин расподеле добити јавног предузећа, односно

19. szakasz
A közvállalat munkájának és fejlesztésének
előmozdítása hosszú- és középtávú munka- és fejlesztési
terven alapszik, amelyet a közvállalat felügyelő bizottsága
hoz meg.
A közvállalat minden naptári évre meghozza az éves
ügyviteli tervet (a további szövegben: program) és
jóváhagyás céljából továbbítja azt az alapítójának, a
következő évre vonatkozót legkésőbb folyóév december
1-jéig.
A program akkor tekintendő meghozottnak, amikor
arra az alapító jóváhagyását adta.
A program tartalmazza, főként: a tervezett
bevételforrásokat és a költségtételeket rendeltetésük
szerint; a közvállalat nyereség elosztásának tervezett
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планирани начин покрића губитка јавног предузећа;
елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, зарада и запошљавања у
предузећу, односно зависном друштву капитала, који
се утврђују у складу са политиком пројектованог раста
зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за годину
за коју се програм доноси; критеријуме за коришћење
средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду
и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање
накнаде за рад председника и чланова надзорног
одбора.
Усвојени програм јавног предузећа, мора да
садржи све елементе из става 4. овог члана, а
доставља се министарству образованом за област у
којој је делатност за које је образовано јавно
предузеће (у даљем тексту: ресорно министарство),
министарству надлежном за послове трговине,
министарству
надлежном
за
послове
рада,
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове локалне
самоуправе.

módját, illetve a közvállalat vesztesége fedezésének
tervezett módját; elemeket a termékek és a szolgáltatások
árpolitikájának, valamint a közvállalat kereset- és
foglalkoztatási politikájának teljes áttekintésére, mindezt a
közszférában tervezett keresetemelkedés politikájával
összhangban teszi, melyeket a Szerb Köztársaság
Kormánya állapít meg arra az évre, melyre a terv
vonatkozik; kritériumokat a segélyek, a sportaktivitás, a
propaganda és a reprezentációs eszközök használatához,
valamint a kritériumokat a felügyelő bizottság elnökének
és
tagjainak
munkájáért
járó
térítmény
meghatározásához.
A közvállalat elfogadott programjának tartalmaznia
kell minden elemet a jelen szakasz 4. bekezdéséből, és
továbbítandó azon minisztériumhoz, amelyet azon
területre alakítottak, amelybe tartozik a tevékenység,
amelyre a közvállalatot alapították (a további szövegben:
ágazati minisztérium) a kereskedelemben illetékes
minisztériumhoz,
a
munkaügyekben
illetékes
minisztériumhoz,
a
pénzügyekben
illetékes
minisztériumhoz és a helyi önkormányzatok ügyeiben
illetékes minisztériumhoz.

Члан 20.
Ако у предузећу није донет програм до почетка
календарске године за коју се доноси, зараде се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним програмом за претходну годину, све до
доношења програма у складу са чланом 19 овог
Статута.

20. szakasz
Ha a közvállalatban nem hozták meg a programot
azon naptári év kezdetéig, amelyre vonatkozna, a bérek
elszámolása és kifizetése az előző évre megállapított
program szerinti módon és feltételekkel történik, egészen
a programnak a jelen alapszabály 19. szakaszával
összhangban való meghozataláig.

Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да министарству
надлежном за послове финансија, министарству
надлежном за послове трговине, министарству
надлежном за послове рада и ресорном министарству
доставља тромесечне извештаје о реализацији
програма из члана 19 овог Статута.

21. szakasz
A közvállalat köteles a pénzügyekben illetékes
minisztériumnak, a kereskedelemben illetékes
minisztériumnak, a munkaügyekben illetékes
minisztériumnak és az ágazati minisztériumnak elküldeni a
háromhavi jelentéseket a jelen alapszabály 19.
szakaszában szereplő program realizálásáról.

Члан 22.
Јавно предузеће је дужно да министарству надлежном
за послове финансија месечно доставља извештај о
роковима измирења обавеза према привредним
субјектима, утврђених законом којим се одређују
рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.

22. szakasz
A közvállalat, valamint a közvállalat által alapított
függő tőketársaság köteles a pénzügyekben illetékes
minisztériumnak havonta elküldeni a jelentést a gazdasági
alanyok felé fennálló kötelezettségek teljesítésének
határidejéről, ami a kereskedelmi tranzakciókban
keletkező
pénzügyi
kötelezettségek
teljesítésének
határidejét meghatározó törvényben van meghatározva.

Члан 23.
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је
23. szakasz
обављање основано, да обавља и друге делатности уз
A közvállalat az a tevékenység mellett, amiért
сагласност оснивача.
megalapították, folytathat más tevékenységet is, az alapító
jóváhagyásával.
Члан 24.
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа
24. szakasz
које обавља делатност од општег интереса, оснивач A közvállalat, amely általános érdekű tevékenységet
може предузети мере којима ће обезбедити услове за folytat, ügyvezetésében tapasztalható rendellenességek
несметано функционисање предузећа, а нарочито:
esetén az alapító intézkedéseket foganatosíthat,
amelyekkel feltételeket biztosít a vállalat akadálymentes
működéséhez és az általános érdekű tevékenység
1) промену унутрашње организације јавног предузећа, végzéséhez, főleg:
односно друштва капитала;
1)a közvállalat, illetve tőketársaság belső szervezésének
2) разрешење органа које именује и именовање változtatása,
привремених органа јавног предузећа или друштава 2)azon szervek felmentése, melyeket kinevez, és a
капитала;
közvállalat, vagy tőketársaság ideiglenes szerveinek
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kinevezése,
3)korlátozás bevezetése a köztulajdont képező egyes
eszközökkel való rendelkezés szempontjából,
4)az általános érdekű tevékenység feltételeit és módját
szabályozó
törvény
által
meghatározott
egyéb
intézkedések

Члан 25.
25. szakasz
Јавно предузеће је дужно да организује свој рад и
A közvállalat köteles oly módon megszervezni
пословање на начин којим обезбеђује:
tevékenységét és működését, hogy azzal szavatolni tudja:
•
трајност, односно континуитет у обављању
•
az állandóságot, vagyis a folyamatosságot a
комуналних делатности,
közművesítési feladatok végzésében,
•
обим и врсту комуналних производа и услуга,
•
a közművesítési termékek és szolgáltatások
којима
се
постиже
потребан
ниво
у
mértékét és fajtáját olyan szinten, hogy az
задовољавању потреба корисника,
igénybe vevők igényeit kellőképpen ki tudja
elégíteni,
•
одговарајући квалитет комуналних производа и
•
a közművesítési termékek és szolgálatok
услуга, који подразумева нарочито: здравствену
megfelelő minőségét, mely alatt különösen
и хигијенску исправност према прописаним
értendő: az előírt egészségügyi és higiéniai
стандардима и нормативама, тачност у погледу
mércéknek és szabályoknak való megfelelés, a
рокова испоруке, сигурност корисника у
kézbesítések
határidejének
betartása,
a
добијању услуга, поузданост у пружању услуга и
felhasználók biztosítása a szolgáltatásokban való
заштите животне средине
részesülés felől, a szolgáltatásokban és a
•
развој и унапређење квалитета и асортимана
környezetvédelemben való bizalom szavatolása,
комуналних производа и услуга, као и
•
a közművesítési termékek és szolgálatok
унапређење организације рада, ефикасности и
választékának bővítése és fejlesztése, mint
других услова производње и пружања услуга,
ahogyan a munkaszervezés, a termelés és a
szolgáltatások hatékonyabbá tétele,
•
ред првенства у снабдевању комуналним
•
a kommunális termékekkel való ellátás, illetve a
услугама и производима и у пружању
természetfeletti
erők
esetében
nyújtott
комуналних услуга у случају више силе, у складу
szolgáltatás elsődlegessége, összhangban a
са прописима општине,
község előírásaival,
•
мере заштите и обезбеђења комуналних
•
a kommunális létesítmények, berendezések és
објеката, уређаја и инсталација,
felszerelések védelme és biztosítása,
•
сталну функционалну способност комуналних
•
a kommunális létesítmények állandó működési
објеката, одржавањем грађевинских и других
képessége,
az
építési
és
más
olyan
објекта, постројења и опреме који служе за
létesítmények, gépberendezések és felszerelés
обављање комуналних делатности.
karbantartásával, melyek a kommunális teendők
végzésére szolgálnak.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје A közvállalat köteles tevékenysége során biztosítani a
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и szükséges védelmi feltételeket és a környezetvédelmet,
унапређење животне средине и да спречава узроке и valamint megelőzni és orvosolni az élőkörnyezetre káros
отклања последице које угрожавају животну средину.
hatásokat.
Члан 26.
Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно
је да:
- осигура трајно, несметано и редовно
обављање делатности,
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у циљу
максималног
задовољавања
потреба
потрошача
тј.
корисника услуга,
- сарађује са другим заинтересованим
субјектима, ради ефикаснијег обављања делатности и
успешнијег извршавања обавеза према потрошачима
односно корисницима услуга.

26. szakasz
A közvállalat a terv megvalósításán keresztül
köteles:
- biztosítani a tevékenységek folytonos, zavartalan
és rendszeres végzését,
- garantálni a szolgálatatások minőségét,
- megállapítani a munka szervezést és módot az
irányba, hogy maximálisan eleget tegyen a fogyasztók,
azaz a szolgáltatások igénybe vevői szükségletei
kielégítésének
- együttműködni más érdekelt alanyokkal, a
tevékenységek hatékonyabb végzése és a fogyasztók,
illetve szolgáltatás használók iránti kötelezettségek
sikeresebb végrehajtása érdekében.

Члан 27.
27. szakasz
Јавно предузеће подноси планове и програме за
A közvállalat a terveket és a programokat
добијање сагласности Скупштини општине, како је то jóváhagyásra a községi képviselő-testülethez terjeszti be,
законом прописано, или на захтев Скупштине општине ahogy azt a törvény előírja, vagy a községi képviselőу складу са законом.
testület kérelmére a törvénnyel összhangban.
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Ако у току примене плана и програма, на који је
Скупштина општине дала сагласност, наступе
околности које онемогућавају његово извршење,
директор јавног предузећа ће поднети извештај о
узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном
обиму, односно вредности, и предложиће промене које
одговарају новонасталим околностима о чему ће
известити Скупштину општине.

Amennyiben a terv és a program alkalmazása alatt,
amelyet a községi képviselő-testület jóváhagyott, olyan
körülmények lépnek fel, amelyek megakadályozzák a
végrehajtást, a közvállalat igazgatója jelentést terjeszt be
a kiváltó okokról, amelyek megakadályozzák a
végrehajtást az előlátott mértékben, illetve értékben és
javaslatot tesz a változtatásokra, amelyek megfelelnek az
új körülményeknek, amelyről kiértesíti a községi képviselőtestületet.

VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

VII. BELSŐ SZERVEZÉS ÉS A KÖZVÁLLALAT
TEVÉKENYSÉGE

Члан 28.
28. szakasz
Организација
рада
и
пословања
јавног
A közvállalat munkájának és ügyvitelének
предузећа заснива се на рационалној подели рада, szervezése a munka ésszerű felosztásán alapszik, úgy a
како у погледу организационих јединица, тако и szervezési egységek, mint az egyes dolgozók által ellátott
послова и радних задатака које обављају поједини munkák és munkafeladatok tekintetében.
радници.
29. szakasz
Члан 29.
A közvállalat egy egységként van megszervezve, a
Јавно
предузеће
је
организовано
као tevékenység végzését pedig oly módon végzi, hogy
јединствена целина, а своју делатност обавља на szavatolva legyenek a kommunális tevékenységekről
начин да се обезбеде услови прописани Законом о szóló törvény, a törvénynél alacsonyabb rendű ügyiratok
комуналним делатностима, другим законима и által előírt feltételek, mégpedig a szervezési egységeken
подзаконским актима и то преко организационих keresztül.
јединица.
A szervezési egységek nem rendelkeznek jogi
Организационе јединице немају својство правног személy státusszal se külön alszámlával se külön ügyviteli
лица нити посебан подрачун и посебан обрачун eredmény elszámolással, összhangban a törvénnyel.
резултата пословања у складу са законом.
30. szakasz
Члан 30.
A közvállalat belső szervezését és a munkahelyek
Унутрашња организација и ситематизација és -feladatok rendszerezését az általános ügyirattal
послова и радних задатака у јавном предузећу ближе határozzák meg, amelyet a vállalat igazgatója hoz meg.
се утврђује општим актом који доноси директор
предузећа.
VIII. ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

VIII. A KÖZVÁLLALAT TEVÉKENYSÉGEI

Члан 31.
Делатности јавног предузећа су:
1. комуналне делатности
2. архитектонске и инжењерске делатности и техничко
саветовања као делатности од општег интереса
3. послови везани за урбанистичко планирање
4. остале делатности

31. szakasz
A közvállalat tevékenysége:
1.közművesítési tevékenység végzése,
2.építészeti és mérnöki tevékenységek, valamint műszaki
tanácsadás, általános érdekű tevékenységekként történő
végzése,
3.urbanisztikai tervezéssel kapcsolatos munkák.
4. еgyéb tevékenységek

1. Комуналне делатности из става 1. тачка 1.
овог члана су: делатности производње и испоруке
комуналних производа и пружање комуналних услуга,
који су незамењив услов живота и рада грађана и
других субјеката на подручју општине Ада, и то:
пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и
одвођење атмосферских и отпадних вода, производња
и снабдевање паром и топлом водом, превоз путника у
градском саобраћају, одржавање чистоће у насељима
у општини, уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреационих површина, одржавање улица, путева и
других јавних површина у насељима у општини и
јавна расвета, одржавање депонија, уређење и
одржавање гробља и сахрањивање, одржавање
пијаца и пружање услуга на њима, одржавање јавних
бунара и чесми, димничарске услуге, одржавање

1.
A közművesítési tevékenység a jelen szakasz
1. bekezdésének 1. pontjából a következő: a kommunális
termékek előállítása és az azokkal való ellátás, valamint
olyan közművesítési szolgáltatások nyújtása, melyek
felcserélhetetlen feltételei a polgárok és más alanyok
életének és munkájának Ada Község területén, éspedig: a
víztisztítás és -ellátás, a csapadék és a szennyvíz
tisztítása, valamint elvezetése, pára és meleg víz
előállítása, illetve a lakosság ezekkel történő ellátása,
tömegközlekedés a városi közlekedésben, a tisztaság
fenntartása a község településein, a parkok, a zöld és
rekreációs felületek rendezése és karbantartása, az utcák,
az utak és más közfelületek karbantartása a község
településein,
valamint
a
közmegvilágítás,
a
hulladéktárolók rendezése, a temető rendezése és
karbantartása és temetkezés, a piac megrendezése és
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јавних простора

за szolgáltatásnyújtás azokon, a nyilvános kutak és csapok
karbantartása,
kéménytisztítás,
a
nyilvános WC
karbantartása és a nyilvános parkolóhelyek fenntartása.
2.
Архитектонске
и
инжењерске 2.
Építészeti
és
mérnöki
tevékenységek,
делатности и техничко саветовање из става 1. тачка 2. valamint műszaki tanácsadás a jelen szakasz 1.
овог члана су: прикупљање, сређивање, обрада, bekezdésének 2. pontjából a következő: a terület és
чување и публикација података од значаја за уређење települések rendezéséhez jelentős adatok összegyűjtése,
простора и насеља, други стручни и административно- rendszerezése, feldolgozása, őrzése és publikálása;
технички послови везани за архитектонске и egyéb szakmai és adminisztratív-technikai feladatok
инжењерске делатности и техничко саветовање која су amelyek kapcsolódnak az építészeti és mérnöki
од значаја за општину Ада, израда концепта, нацрта и tevékenységekhez, valamint műszaki tanácsadáshoz, és
планског документа просторних планова за потребе jelentőséggel
bírnak
Ada
község
számára;
општине и израда докумената за спровођење ових területrendezési tervek koncepciójának, tervezetének és
планова у складу са законом, израда концепта, нацрта terv
dokumentációjának
kidolgozása
a
község
и планског документа урбанистичких планова за szükségleteire, és dokumentumok kidolgozása ezen
потребе општине, израда правила грађења и других tervek végrehajtására a törvénnyel összhangban;
услова за потребе општине ради издавања локацијске városrendezési tervek koncepciójának, tervezetének és
дозволе, израда техничке документације за потребе terv
dokumentációjának
kidolgozása
a
község
општине и за потребе директних и индиректних szükségleteire; az építkezési szabályok és egyéb
корисника буџетских средстава и други стручни и feltételek kidolgozása a község szükségleteire, a lokációs
административно-технички послови везани за послове engedély
kiadásához;
a
műszaki
dokumentáció
архитектонске и инжењерске делатности и техничког kidolgozása a község szükségleteire, valamint a
саветовања.
költségvetési eszközök közvetlen és közvetett használói
szükségleteire; és egyéb szakmai és adminisztratívtechnikai feladatok amelyek kapcsolódnak az építészeti és
mérnöki
tevékenységekhez,
valamint
műszaki
tanácsadáshoz.
3.
Послови везани за урбанистичко 3.
Urbanisztikai tervezéssel kapcsolatos munkák
планирање из става 1. тачка 3. овог члана су: израда a jelen szakasz 1. bekezdésének 3. pontjából a
концепта, нацрта и планског документа урбанистичких következők:
urbanisztikai
tervek
koncepciójának,
планова за потребе општине, израда урбанистичко- tervezetének és terv dokumentációjának kidolgozása a
техничких
докумената
у
циљу
спровођења község
szükségleteire;
urbanisztikai-műszaki
урбанистичких планова за потребе општине, израда dokumentáció kidolgozása, az urbanisztikai tervek
урбанистичких и других услова за потребе општине végrehajtása érdekében a község szükségleteire;
ради издавања локацијске дозволе, израда техничке urbanisztikai és egyéb feltételek kidolgozása a község
документације за потребе општине и за потребе szükségleteire, a lokációs engedély kiadásához; a
директних и индиректних корисника буџетских műszaki
dokumentáció
kidolgozása
a
község
средстава и други стручни и административно- szükségleteire, valamint a költségvetési eszközök
технички послови везани за урбанистичко планирање közvetlen és közvetett használói szükségleteire; és egyéb
који су од значаја за општину.
szakmai és adminisztratív-technikai feladatok amelyek
kapcsolódnak
az
urbanisztikai
tervezéshez
és
jelentőséggel
bírnak
a
község
számára.
4.
Остале делатности су претежно везане 4.
Egyéb tevékenység túlnyomórészt a földgáz,
за дистрибуцију и трговину природним гасом као mint energia hordozó elosztáshoz és kereskedelemhez
енергентом и пружање услуга из области изградње kötődik, valamint a géz- és vízvezeték kiépítése
гасних и водоводних инсталација.
területéhez.
Претежна делатност јавног предузећа је:

A közvállalat főtevékenysége:

8130- Услуге уређења и одржавања околине

8130- zöldterület-kezelés – környezet rendezési
és karbantartási szolgáltatások

Остале делатности јавног предузећа:
0113-гајење поврћа, бостана, коренастих кртоластих
биљак
0161-остале пољопривредне услуге
0210-узгој и искоришћење шума
0220-сеча дрвећа
2211-производња гума за возила, протектирање гума
за возила
3700-уклањање отпадних вода
3831-демонтажа олупина
3832-поновна употреба разврстаних материјала
3522-дистрибуција гасовитих горива гасоводом

A közvállalat egyéb tevékenysége:
0113-zöldségféle, bosztány, gyökér-, gumós növény
termesztés
0161-egyéb mezőgazdasági szolgáltatások
0210- erdészeti és erdőgazdálkodási tevékenység
0220-fakitermelés
2211-gumiabroncs, gumitömlő gyártása
3700-szennyvíz gyűjtése, kezelése
3831-használt eszköz bontása
3832-hulladék újrahasznosítása
3522-gázelosztás
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3523-трговина гасовитим горивом преко гасоводне
мреже
3600-скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
4311-рушење објеката
4312-припрема градилишта
4120-изградња стамбених и нестамбених зграда
4221-изградња цевовода
4211-изградња путева и аутопутева
4291-изградња хидротехничких објеката
4299-изградња осталих непоменутих грађевина
4222-изградња
електричних
телекомуникационих
водова
4322- постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
4329- остали инсталациони радови у грађевинарству
4334- бојење и застакљивање
4339- остали завршни радови
4399- остали непоменути специфични грађевински
радови
4511- трговина аутомобилима и лаким моторним
возилима
4520- одржавање и поправка моторних возила
4531- трговина на велико деловима и опремом за
моторна возила
4532- трговина на мало деловима и опремом
за моторна возила
4540- трговина мотоциклима, деловима и
прибором, одржавање и поправка мотоцикала
4730-трговина на мало моторним
горивима у специјализованим продавницама
4611- посредовање у продаји пољопривредних
сировина, животиња, текстилних сировина и
полупроизвода
4612- посредовање у продаји горива, руда,
метала и индустријских хемикалија
4614- посредовање у продаји машина, индустријске
опреме, бродова и авиона
4617- посредовање у продаји хране, пића и дувана
4621- трговина на велико житом, сировим дуваном
4622- трговина семењем и храном за животиње
трговина на велико цвећем и садницама
4671- трговина на велико чврстим, течним и
гасовитим горивима и сличним производима
4677 -трговина на велико отпацима и остацима
4711- трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно хране, пићима и дувана
4719- остала трговина на мало у
неспецијализованим продавницама
4724- трговина на мало хлебом, тестенином, колачима
и слаткишима у специјализованим продавницама
4725 -трговина на мало пићима у
специјализованим продавницама
4726 - трговина на мало производима
од дувана у специјализованим продавницама
4775 - трговина на мало козметичким и тоалетним
4776 - трговина на мало цвећем, садницама,
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за
кућне
љубимце у специјализованим продавницама
4778-остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама
4781-трговина на мало храном, пићима
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3523-gázkereskedelem
3600-víztermelés, -kezelés, -ellátás
4311-bontás
4312-építési terület előkészítése
4120-lakó- és nem lakó épület építése
4221-folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4211-út, autópálya építése
4291-vízi létesítmény építése
4299-egyéb mns építés
4222-elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4322- víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329- egyéb épületgépészeti szerelés
4334- festés, üvegezés
4339- egyéb befejező építés
4399- egyéb speciális szaképítés mns
4511- személygépjármű-, könnyű-gépjármű-kereskedelem
4520- gépjárműjavítás, -karbantartás
4531- gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532- gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540- motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4730-gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4611- mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4612- alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4614- gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4617- élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki
nagykereskedelme
4621- gabona, dohány, vetőmag, takarmány
nagykereskedelme
4622- dísznövény nagykereskedelme
4671- üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4677 -hulladék-nagykereskedelem
4711- élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4719- iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4724- kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725 -ital-kiskereskedelem
4726 -dohányáru-kiskereskedelem
4775 - illatszer-kiskereskedelem
4776 - dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel
kiskereskedelme
4778-egyéb mns új áru kiskereskedelme
4781-élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
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и дуванским производима на тезгама и пијацама
4782 - трговина на мало текстилом, одећом и
обућом на тезгама и пијацама
4789 - трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама
4799 - остала трговина на мало изван продавница
тезги и пијаца
4939 - остали превоз путника у копненом саобраћају
4941 - друмски превоз терета
4950 - цевоводни транспорт
5221 -услужне делатности у копненом саобраћају
5224 - манипулација теретом
5210 - складиштење
6810 - куповина и продаја властитих непокретности
6820 - изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима (продајног
простора на пијацама и вашариштима),
6831- агенције за некретнине
6832- управљање некретнинама, за накнаду
7111- архитектонска делатност
7112- инжењерске делатности и техничко саветовање
7490- остале стручне, научне и техничке делатности
7712- изнајмљивање и лизинг камиона
7731 - изнајмљивање и лизинг пољопривредних
машина и опреме
7732 - изнајмљивање и лизинг машина и
опреме за грађевинарство
7120 - техничко испитивање и анализе
8110 - услуге одржавања објеката
8121 - услуге редовног чишћења зграда
8122 - услуге осталог чишћења зграда и опреме
8129 - услуге осталог чишћења
3811 -скупљање отпада који није опасан
3821 - третман и одлагање отпада који није опасан
3900 - санација, рекултивација и друге услуге
у области управљања отпадом
9603 - погребне и сродне делатности
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4782- textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789 -egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4799 -egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4939 - egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 - közúti áruszállítás
4950 -csővezetékes szállítás
5221 -szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 - rakománykezelés
5210 - raktározás, tárolás
6810 - saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
6831- ingatlanügynöki tevékenység
6832- ingatlankezelés
7111- építészmérnöki tevékenység
7112- mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490- egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712- gépjárműkölcsönzés
7731 - mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 - építőipari gép kölcsönzése
7120 - műszaki vizsgálat, elemzés
8110 - építményüzemeltetés
8121 - általános épülettakarítás
8122 - egyéb épület-, ipari takarítás
8129 -egyéb takarítás
3811 -nem veszélyes hulladék gyűjtése
3821 - nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 - szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
9603 - temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Члан 32.
32. szakasz
Почетак обављања делатности јавног предузећа
A közvállalat tevékenységei a 31. szakasz 1.
под редним бројем 2. и 3. из става 1. члана 31. овог bekezdésének
2.
és
3.
pontjából
végzése
Статута условљени су обезбеђивањем кадровских, megkezdésének, feltétele a káder, az anyagi-műszaki és
материјално-техничких и финансијских услова од pénzügyi feltételek megteremtése az alapító részéről.
стране оснивача.
IX. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И ПОКРИЋА
ГУБИТАКА
Члан 33.
Јавно предузеће, у оквиру обављања својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
− из прихода од продаје комуналних
производа, односно услуга,
− финансијских кредита,
− улагања домаћих и страних лица,
− буџета општине,
− самодоприноса,
− других извора у складу са законом.
Средства из алинеје 3., 4., и 5. су наменска
средства и о њима се води посебна евиденција.

IX. A KÖZVÁLLALAT VAGYONA, VALAMINT A
NYERESÉG ELOSZTÁSA ÉS A VESZTESÉG
FEDEZÉSE
33. szakasz
A közvállalat a feladatai végzésének keretében a
következő forrásokból jogosul, és szerzi be az eszközöket:

- a kommunális termékek eladásából, illetve a
szolgáltatásaiból származó jövedelemből,
- pénzügyi hitelekből,
- hazai és külföldi személyek beruházásából,
- a község költségvetéséből,
- a helyi járulékból,
- más forrásokból a törvénnyel összhangban.
Az eszközök a 3., 4., és 5. fordulatból
rendeltetésszerű eszközök és azokról külön nyilvántartást
vezetnek.
A jövedelmet, illetve nyereséget időszakosan
Приход односно добит утврђује се периодичним
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обрачунима на начин утврђен законом и подзаконским
актима о утврђивању и расподели прихода и добити.
Јавно предузеће има текуће рачуне у пословним
банкама и у управи за трезор отворене сагласно
закону.
Члан 34.
Јавно
предузеће
послује
по
тржишним
условима, у складу са законом.
Пословни резултат јавног предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Добит јавног предузећа, утврђена у складу са
законом, првенствено се користи за покриће губитака
из претходних година.
Део средстава по основу преостале добити, у
висини утврђеној од стране Надзорног одбора, а
сразмерно учешћу буџета у приходима предузећа за
наведени обрачунски период, усмерава се оснивачу и
уплаћује на рачун прописан за наплату јавних прихода.
Преостали
део
нераспоређене
добити
распоређује се на резерве, бонусе менаџменту,
повећање основног капитала или за друге намене.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност
оснивача.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже
губитак, Надзорни одбор у складу са важећим
прописима доноси одлуку о начину покрића губитка
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állapítják meg a törvényben és a törvénnyel alacsonyabb
rendű a jövedelem és nyereség megállapításáról és
elosztásáról szóló ügyiratokkal megszabott módon és
eljárás szerint.
A közvállalat rendelkezik folyószámlával az ügyviteli
bankoknál és a Kincstári Igazgatóságnál összhangban a
törvénnyel.
34. szakasz
A közvállalat a piaci feltételeknek megfelelően
gazdálkodik, összhangban a törvénnyel.
A közvállalat üzleti eredményeit időszakosan állapítja meg
a törvényben megszabott módon és eljárás szerint.
A
közvállalat
a
törvénnyel
összhangban
megállapított nyereségét, elsősorban az előző éves
vesztességek fedezésére használja.
A fennmaradt nyereség alapján keletkezett
eszközök egy részét, a felügyelő bizottság által
meghatározott magasságban, arányban a költségvetés
részesedésével a vállalat jövedelmében az adott
elszámolási időszakban, az alapítóhoz irányítják és
befizetik a közjövedelmek befizetésére előlátott számlára.
A felosztatlan nyereség fennmaradó részét
szétosztják a tartalékra, a menedzsment bónuszaira, az
alaptőke növelésére vagy egyéb rendeltetésre.
A határozatot a nyereség felosztásáról a
közvállalat felügyelő bizottsága hozza, az alapító
jóváhagyásával.
Amennyiben a vállalat évi zárszámadásában
veszteség jelentkezik, a felügyelő bizottság a hatályos
előírásokkal összhangban határozatot hoz a veszteség
fedezésének módjáról.

Члан 35.
35. szakasz
Средства јавног предузећа чине сва средства,
A közvállalat eszközeit alkotja minden eszköz, jog
права и обавезе које је стекло од свог правног és kötelezettség, amelyet a jogelődtől szerzett és
претходника и што стекне пословањем обављајући amelyeket gazdálkodással szerez a jelen alapszabály által
делатности утврђене овим Статутом.
meghatározott tevékenységek végzésével.
Члан 36.
Имовину јавног предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана
средстава и хартије од вредности и друга имовинска
права, укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини, односно добара од општег интереса.
За обављање делатности од општег интереса,
јавно предузеће може користити и средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом којим
се уређује обављање делатности од општег интереса
и Одлуком о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа “Стандард” Ада.
Основни капитал јавног предузећа износи
15.872.000,00
(петнаестмилионаосамстотинаседамдесетдвехиљаде)
динара новчано уписаног и уплаћеног капитала са
100% уделом Општине Ада као оснивача.
Непокретна имовина јавног предузећа је
утврђена у члану 10. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа “Стандард”Ада.
Јавног предузећа има право својине и на
јавном гасоводу за дистрибуцију природног земног
гаса и кад се стекну услови ово право уписаће се и у
катастар водова.
Остале комуналне мреже (јавни градски водовод,
јавна канализациона мрежа итд.) су, у складу са

36. szakasz
A közvállalat vagyonát az ingóságok és az
ingatlanok, a pénzeszközök, illetve az értékpapírok,
valamint más vagyonjogok feletti tulajdonjog képezi,
beleértve a köztulajdonban lévő javak, illetve az általános
érdekű javak használati jogát is.
Az általános érdekű tevékenység végzése
érdekében a közvállalat felhasználhatja a köz- vagy más
formájú tulajdonban lévő eszközöket is az általános
érdekű tevékenységek végzését szabályozó törvénnyel,
és az adai standard közművesítési közvállalat alapítói
okiratának megváltoztatásáról szóló határozattal.
A közvállalat alaptőkéje 15.872.000,00
(tizenötmillió nyolcszázhetvenkétezer) dinár pénzbelileg
bejegyzett és befizetett tőke Ada község, mint alapító
100%-os részesedésével.
A közvállalat ingatlan vagyona az adai standard
közművesítési
közvállalat
alapítói
okiratának
megváltoztatásáról szóló határozat 10. szakaszában van
meghatározva.
A Standard KKV, Ada tulajdonjoggal rendelkezik a
természetes földgázzal való ellátásra szolgáló közgáz
vezeték rendszer felett és amikor megteremtődnek a
feltételek, ezt a jogot bejegyzi a vezetékek kataszterébe.
Az egyéb közmű hálózatok (városi vízvezeték,
közcsatorna hálózat stb.) a törvénnyel összhangban Ada
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законом, у јавној својини Општине Ада, а јавно község köztulajdonában vannak a Standard KKV, Ada
предузеће има право коришћења на њима.
pedig használati joggal bír azok felett.
Члан 37.
Јавно предузеће не може да отуђи објекте и
друге непокретности, постројења и уређаје који су у
функцији делатности за које је основано јавно
предузеће.
Прибављање и отуђење имовине веће
вредности која је у непосредној функцији обављања
делатности за које је основано јавно предузеће, као и
отуђење објеката, уређаја и постројења из става 1.
овог члана које се врши ради њихове замене због
дотрајалости,
модернизације
или
техничкотехнолошких унапређења, врши се уз сагласност
оснивача.

37. szakasz
A közvállalat nem idegenítheti el azokat a
létesítményeket és más ingatlanokat, gépberendezéseket
és készülékek, melyek a közvállalat megalapításának
céljai között szereplő feladatok végzésére alkalmasak.
Olyan nagyobb értékű vagyon megszerzését és
elidegenítését, mely a közvállalat megalapításának céljai
között szereplő feladatok végzésére szolgálnak, valamint
a
létesítményeknek,
készülékeknek
és
gépberendezéseknek a jelen szakasz 1. bekezdésében
említett
elidegenítést,
amelyek
cseréjére
azok
elhasználódottsága, modernizációja vagy műszakitechnológiai előreléptetése miatt kerül sor, az alapító
jóváhagyásával végzi.

Члан 38.
38. szakasz
Јавно предузеће за своје обавезе одговара
A közvállalat kötelezettségeiért a teljes
целокупном својом имовином.
vagyonával felel.
Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа,
Az
alapító
nem
felel
a
közvállalat
осим у случајевима прописаним законом.
kötelezettségeiért, kivéve a törvényben előírt esetekben.
X. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 39.
Органи јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган управљања.
Члан 40.
Надзорни одбор јавног предузећа има три
члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује
оснивач на период од четири године ,с тим да се један
члан именује из реда запослених.
Представника запослених у надзорном одбору
именује оснивач на предлог колегијума. Колегијум
чине директор и руководиоци организационих
јединица предузећа.
Јавно предузеће је дужно да обавести
Оснивача о потреби именовања Надзорног одбора
најкасније 90 дана пре истека мандата дотадашњег
Надзорног одбора.

X. A KÖZVÁLLALT SZERVEI
39. szakasz
A közvállalat szervei a következők:
1.felügyelő bizottság, mint igazgatási szerv,
2.igazgató, mint igazgatási szerv.
40. szakasz
A közvállalat felügyelő bizottsága három tagból áll.
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító
nevezi ki, négy éves megbízatási időszakra, azzal, hogy
az egyik tagot az alkalmazottak soraiból nevezi ki.
A felügyelő bizottságban az alkalmazottakat
képviselő tagot az alapító nevezi ki a kollégium
javaslatára, a kollégiumot a közvállalat igazgatója és a
szervezési egységek vezetői alkotják.
A közvállalat köteles kiértesíteni az alapítót a
felügyelő bizottság kinevezésének szükségességéről,
legkésőbb 90 nappal az aktuális felügyelő bizottság
megbízatási időszakának lejárta előtt.

Члан 41.
41. szakasz
Представник запослених у надзорном одбору мора
Az alkalmazottak képviselőjének a felügyelő
да испуњава следеће услове:
bizottságban eleget kell tennie a következő feltételeknek:
1. да је пунолетан и пословно способан;
•
felnőtt és munkaképes;
2. да има стечено високо образовање трећег или
•
harmad- vagy másodfokú egyetemi végzettséggel
другог степена, односно на основним студијама у
rendelkezik, illetve legalább négy évig tartó
трајању од најмање четири године;
alapfokú tanulmányokon szerzett felsőfokú
3. да је стручњак у једној или више области из које је
végzettséget;
делатност од општег интереса за чије обављање
•
szakértő egy vagy több területen, amelybe tartozik
основано јавно предузеће;
azon általános érdekű tevékenység, amely
4. најмање три године искуства на руководећем
végzésére a közvállalatot alapították;
положају;
•
legkevesebb három év, vezetői állásban szerzett
5. да поседује стручност из области финансија, права
tapasztalat;
или корпоративног управљања;
•
rendelkezzen szakértelemmel a pénzügy, a jog
6. да није осуђивано на условну или безусловну казну
vagy a vállalatirányítás területén;
за кривична дела против привреде, правног
•
nem ítélték feltételes vagy feltétel nélküli
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
szabadságvesztésre gazdasági, jogforgalmi vagy
изречена мера безбедности забране обављања
hivatali
kötelezettség
szembeni
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bűncselekményéért, továbbá nincs eltiltva
közvállalat főtevékenységének végzésétől.

a

Члан 42.
Прва седница новообразованог Надзорног
одбора одржава се најкасније у року од 10 дана од
дана именовања.
На првој седници Надзорног одбора врши се
конституисање
проглашавањем
новог
састава
Надзорног одбора.
Председник Надзорног одбора, а у његовом
одсуству заменик председника, сазива седнице на
предлог директора, самог Надзорног одбора,
надлежног органа оснивача и по својој иницијативи.
Председник, а у његовом одсуству заменик
председника, води седницу и руководи радом и по
потреби учествује у припреми седница, потписује
заједно са записничарем записник са седнице и акте
донете на седници

42. szakasz
Az újonnan megválasztott felügyelő bizottság első
ülését legkésőbb a kinevezés napjától számított 10 napos
határidőben meg kell tartani.
A felügyelő bizottság első ülésén végzik a
megalakulást a felügyelő bizottság új összetételének
kikiáltásával.
A felügyelő bizottság elnöke, távollétében az
elnökhelyettese hívja össze az üléseket az igazgató, a
felügyelő bizottság, az alapító illetékes szerve javaslatára
és saját kezdeményezésre.
Az elnök, távollétében az elnökhelyettes vezeti az
üléseket és irányítja a munkát és szükség esetén részt
vesz az ülések előkészítésében, a jegyzőkönyvvezetővel
egyetemben aláírja az ülés jegyzőkönyvét és az ülésen
meghozott ügyiratokat.

Члан 43.
Мандат председнику и чланова надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора.

43. szakasz
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak
megbízatása a kinevezési időszak lejártával, a tisztségről
való lemondással vagy felmentéssel szűnik meg.
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak,
akiknek lejárt a megbízatási idejük kötelesek a
tisztségüket ellátni az új felügyelő bizottság kinevezéséig,
illetve a felügyelő bizottság új elnökének vagy tagjának
kinevezéséig.

Члан 44.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве
јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност
оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног
предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, овим
статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са
директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са овим статутом и
прописима којима се уређује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или
друго лице у јавном предузећу.

44. szakasz
A felügyelő bizottság:
1) megállapítja a közvállalat ügyviteli stratégiáját és
ügyviteli céljait és gondoskodik azok realizálásáról;
2) elfogadja a jelentést az ügyviteli program realizálásának
fokáról;
3) meghozza az éves ügyviteli tervet, az alapító
jóváhagyásával;
4) felügyeli az igazgató munkáját;
5) végzi a közvállalat ügyvitelének belső ellenőrzését;
6) felállítja, jóváhagyja és figyelemmel kíséri a számvitelt,
a belső ellenőrzést, a pénzügyi jelentéseket és a kockázat
igazgatásának politikáját;
7) megállapítja a közvállalat pénzügyi jelentéseit és
jóváhagyás céljából továbbítja azokat az alapítónak;
8) meghozza a statútumot, az alapító jóváhagyásával;
9) határoz a státuszbeli változásokról és más jogi alanyok
alapításáról, az alapító jóváhagyásával;
10) meghozza a határozatot a nyereség elosztásáról,
illetve a veszteség fedezésének módjáról, az alapító
jóváhagyásával;
11) jóváhagyást ad az igazgatónak az idevágó törvénnyel,
alapszabállyal és az alapító határozatával összhangban
lévő munkák vagy műveletek foganatosításához;
12) meghatározott időszakra szóló munkaszerződést köt a
vállalat igazgatójával;
13) végzi az egyéb teendőket a jelen határozattal, az
alapszabállyal és a gazdasági társaságok jogi helyzetét
szabályozó előírásokkal összhangban.
A felügyelő bizottság a hatáskörébe tartozó
döntéshozatali jogot nem ruházhatja át az igazgatóra vagy
más személyre a közvállalatban.

Члан 45.
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Председник и чланови надзорног одбора имају
45. szakasz
право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a felügyelő
одбору.
bizottságban végzett munkáért megfelelő térítményre
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује jogosultak.
оснивач, једном годишње, на основу извештаја о
A térítmény nagyságát a jelen szakasz 1.
реализацији програма пословања јавног предузећа.
bekezdéséből az alapító határozza meg, a közvállalat
ügyviteli programja realizálásának fokáról szóló jelentés
XI. ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА:
alapján.
Члан 46.
XI. A VÁLLALAT IGAZGATÓJA:
Директор јавног предузећа:
46. szakasz
1) представља и заступа јавно предузеће;
A közvállalat igazgatója:
2) организује и руководи процесом рада;
1. képviseli a közvállalatot,
3) води пословање јавног предузећа;
2. megszervezi és irányítja a munkafolyamatot,
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
3. vezeti a közvállalat ügyvitelét,
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима 4. felel a közvállalat munkájának törvényességéért,
мере за његово спровођење;
5. javasolja az éves ügyviteli tervet, és intézkedéseket
6) предлаже финансијске извештаје;
tesz annak végrehajtására,
7) извршава одлуке надзорног одбора;
6. javasolja a pénzügyi jelentéseket,
8) врши друге послове одређене законом, одлуком о
7. végrehajtja a felügyelő bizottság határozatait,
оснивању и статутом јавног предузећа.
8. elvégzi a törvényben, a jelen határozatban és a
Директор јавног предузећа за свој рад
közvállalat alapszabályában meghatározott egyéb
одговара надзорном одбору и оснивачу.
teendőket.
По истеку мандата, исто лице може бити
A közvállalat igazgatója munkájáért az igazgató
поново именовано за директора јавног предузећа.
bizottság és az alapító előtt felel.
A megbízatás lejártával ugyanazt a személy újra ki
lehet nevezni a közvállalat igazgatójává.
Члан 47.
За директора јавног предузећа именује се лице
47. szakasz
које испуњава следеће услове:
A közvállalat igazgatójává az a személy
1) да је пунолетно и пословно способно;
nevezhető ki, aki eleget tesz a következő feltételeknek:
2) да има високо образовање стечено на студијама
1) felnőtt és munkaképes;
другог степена (мастер академске студије,
2) másodfokú (egyetemi mesterképzés, szakirányú
специјалистичке академске студије, специјалистичке
tanulmányok, szakmai tanulmányok, tudományok
струковне студије, магистар наука), односно на
magisztere), illetve legalább négy évig tartó alapfokú
основним студијама у трајању од најмање четири
tanulmányokon szerzett egyetemi végzettséggel
године;
rendelkezik;
3) да има најмање пет година радног искуства, од чега
три године на руководећим положајима;
3)legkevesebb öt év munkatapasztalat, ebből három
4) да није осуђивано за кривично дело против
vezetői állásban;
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
4) nem ítélték el gazdasági, jogforgalmi vagy hivatali
5) да лицу није изречена мера безбедности забране
kötelezettség szembeni bűncselekményéért;
обављања делатности која је претежна делатност
5) nincs eltiltva a közvállalat főtevékenységének
јавног предузећа.
végzésétől.
Учесници конкурса за именовање директора
јавног предузеће треба уз пријаву на конкурс да
A
közvállalat
kinevezésére
kiírt
pályázat
поднесу и програм који желе остварити у циљу развоја résztvevőinek a pályázati jelentkezőhöz, mellékelniük kell
јавног предузећа и повећања добити.
a programot is, amelyet meg szeretnének valósítani a
Директор јавног предузећа је јавни функционер у közvállalat fejlődése és a nyereség növelése érdekében.
смислу закона којим се регулише област вршења
A közvállalat igazgatója köztisztviselő azon törvény
јавних функција.
értelmében amely a köztisztségek végzésének területét
szabályozza.
Члан 48.
Директора јавног предузећа именује оснивач
на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Члан 49.
Јавни
конкурс
спроводи
Комисија
за
именовања формирана од стране оснивача .
Поступак спровођења јавног конкурса и
именовање директора јавног предузећа врши се у
складу са одредбама Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Закона о раду
("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09).

48. szakasz
A közvállalat igazgatóját az alapító, nyilvános
pályázat alapján nevezi ki, négy éves időszakra.
49.szakasz
Nyilvános pályázatot az alapító részéről alakított
Kinevezéssekkel Foglalkozó Bizottság folytatja le.
A nyilvános pályázat eljárásának végrehajtását és
a közvállalat igazgatójának kinevezését a közvállalatokról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012
szám) rendelkezéseivel összhangban végzik.
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Члан 50.
50. szakasz
У остваривају обавеза у руковођењу јавним
A vezetői kötelezettségei megvalósításában az
предузећем директор:
igazgató:
доноси
општа
акта
о
унутрашњој
- meghozza az általános ügyiratokat a belső
организацији и систематизацији послова,
szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről,
- предлаже планове и програме рада и развоја
–
javasolja a munka és fejlesztési terveket és
и преузима мере за њихово спровођење,
programokat és intézkedéseket foganatosít
- извршава одлуке Надзорног одбора,
azok végrehajtására,
- води кадровску политику јавног предузећа,
- végrehajtja a felügyelő bizottság határozatait,
- дисциплински је орган у јавном предузећу,
- vezeti a közvállalat káder politikáját,
- подноси извештај о резултатима пословања,
- a közvállalat fegyelmi szerve,
- врши и друге послове предвиђене Законом о
- jelentést terjeszt be az ügyviteli eredményről,
раду, другим законима и подзаконским прописима и
- ellát egyéb a munkáról szóló törvény, egyéb
овим Статутом.
törvények és törvénynél alacsonyabb rendű előírások,
valamint jelen alapszabály által előlátott feladatokat.
Члан 51.
51. szakasz
Директор
није члан Надзорног одбора и
Az igazgató nem tagja a felügyelő bizottságnak és
учествује у његовом раду без права одлучивања.
annak munkájában döntéshozatali jog nélkül vesz részt.
Члан 52.
52. szakasz
Мандат директора престаје истеком периода
Az igazgató megbízatása a kinevezési időszak
на који је именован, оставком и разрешењем.
lejártával, a tisztségről való lemondással vagy
Оставка се у писаној форми подноси оснивачу. felmentéssel szűnik meg.
Предлог за разрешење директора јавног предузећа
Az írásbeli lemondást az alapítónak terjeszti be.
може поднети надзорни одбор јавног предузећа.
Javaslatot
a
közvállalat
igazgatójának
felmentésére a közvállalat felügyelő bizottsága terjeszthet
be.
Члан 53.
53. szakasz
Оснивач
јавног предузећа, разрешиће
A közvállalat alapítója, felmenti az igazgatót a
директора пре истека периода на који је именован или megbízatási idejének lejárta vagy felfüggesztheti
га суспендовати у складу са одредбама Закона о összhangban a közvállalatokról szólóhatározatot törvény
јавним предузећима.
rendelkezéseivel.
Члан 54.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора на период не дужи од шест месеци у
следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења оставке
или у случају разрешења пре истека мандата;

54. szakasz
A vállalat igazgatójának kinevezéséig az alapító
megbízott igazgatót nevezhet ki, hat hónaptól nem
hosszabb időszakra, a következő esetekben:
1) amennyiben az igazgatónak lejár a mandátuma a
kinevezési időszak lejártával, lemond a tisztségről vagy
abban az esetben, ha a kinevezési időszak lejárta előtt
felmentik;
2) уколико буде донето решење о суспензији
2) amennyiben végzést hoznak az igazgató
директора;
felfüggesztéséről;
3) у случају смрти или губитка пословне способности
3) az igazgató elhalálozása vagy munkaképességének
директора.
elvesztése esetén.
У нарочито оправданим случајевима, а ради
Különösen indokolt esetekben, az anyagi kár
спречавања настанка материјалне штете, оснивач
keletkezésének megakadályozása érdekében, a
јавног предузећа може донети одлуку о именовању
közvállalat alapítója határozatot hozhat a megbízott
вршиоца дужности директора на још један период од
igazgató még egy hat hónapos időszakra szóló
шест месеци.
kinevezéséről.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
A megbízott igazgató rendelkezik az igazgatót
овлашћења директора.
megillető minden joggal, kötelezettséggel és
meghatalmazással.
Члан 55.
55. szakasz
Директор предузећа дужан је да најмање четири
A vállalat igazgatója köteles legalább évente
пута годишње извештава Надзорни одбор и раднике о négyszer tájékoztatni a felügyelő bizottságot és a
остваривању утврђене политике - програмске dolgozókat a vállalat meghatározott politikájának –
политике предузећа.
program politikájának megvalósulásáról.
XII. ПОСЛОВНА ТАЈНА
XII. ÜZLETI TITOK
Члан 56.
56. szakasz
Чланови Надзорног одбора, директор као и
A felügyelő bizottság tagjai, az igazgató, valamint a
запослени у јавном предузећу обавезни су да податке vállalat alkalmazottai kötelesek az adatokat, amelyek
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који представљају пословну тајну чувају за време üzleti titkot képeznek őrizni a tisztségük, illetve
трајања њихове функције односно радног односа, као munkaviszonyuk ideje alatt, továbbá két évig a tisztségük,
и две године после престанка функције, односно illetve munkaviszonyuk megszűnését követően.
радног односа.
XIII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА
ОРГАНИЗОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 57.
Одлуке о статусној промени јавног предузећа
доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.

XIII. STÁTUSZBELI VÁLTOZTATÁS ÉS A VÁLLALT
SZERVEZÉSI FORMÁJÁNAK MEGVÁLTOZÁSA
57. szakasz
A vállalat státuszbeli formájának megváltoztatásáról
szóló határozatot a felügyelő bizottság hozza meg, az
alaptó jóváhagyásával.

Члан 58.
Јавно предузеће може променити облик
организованости ако испуњава услове за оснивање тог
облика организованости утврђене законом.
Одлуку о промени облика организованости
јавног предузећа доноси Надзорни одбор јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.
XIV. ЗАШТИТА И УНАПРЕДЈЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 59.
Радници у јавном предузећу и његови органи
дужни су да организују обављање делатности на
начин којим се осигурава безбедност у раду као и да
спроведе потребне мере заштите на раду и заштите
радне средине.

58. szakasz
A vállalat megváltoztathatja a formáját, ha eleget
tesz a feltételeknek, amelyeket a törvény előlát azon
forma alapítására.
A vállalat szervezési formájának megváltoztatásáról
szóló határozatot a felügyelő bizottság hozza meg, az
alaptó jóváhagyásával.
XIV. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ELŐMOZDÍTÁS

Члан 60.
Јавно предузеће је дужно да у обављању
делатности чува вредности природе и обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење човекове
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.

60. szakasz
A közvállalat a tevékenységek végzésébe közben
köteles óvni a természeti értékeket és biztosítani a
szükséges feltételeket az ember élőkörnyezetének
védelmére és előmozdítására, és megakadályozni az
okozóit és elhárítani a káros következményeket, amelyek
veszélyeztetik az ember élőkörnyezetének természetes és
munkával teremtett értékeit.

XV. ОБЕЗБЕДЈЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

XV. AZ ÁLTALÁNOS ÉRDEK BIZTOSÍTÁSA

Члан 61.
С обзиром да јавно предузеће обавља
делатности од општег интереса који представљају
незаменљив услов живота и рада грађана, као и
привредних и других субјеката који живе и раде на
подручју за који је основано ово јавно предузеће, а
ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном
предузећу, оснивач (СО Ада) даје сагласност на:

61. szakasz
Tekintettel arra, hogy a közvállalat általános érdekű
tevékenységet végez, amelyek elengedhetetlen élet- és
munkafeltételt képeznek a polgárok, valamint gazdasági
és egyéb alanyok életében, akik azon a területen élnek és
dolgoznak, amelyre ezen közvállalatot alapították,
mégpedig annak érdekében, hogy a közvállalatban
biztosítva legyen az általános érdek védelme az alapító
(Ada KKT) jóváhagyást ad a következőkre:
1. alapszabály;
2. díjszabás (árakról szóló határozat, díjszabás
rendszer stb.), kivéve azon termékek és
szolgáltatások árairól szóló határozat, amelyeket
állami szinten szabályoznak;
3. a vállalat olyan nagyobb értékű vagyonával való
rendelkezés (beszerzés, elidegenítés), amely
közvetlenül a jelen határozattal meghatározott
általános érdekű tevékenység végzéséhez
szükséges;
4. tőkebefektetés;
5. státuszbeli változások;
6. a tőke felértékeléséről és a tőke részvényekben
való kimutatásáról szóló ügyirat, valamint a
tulajdon átalakításról szóló program és határozat;
7.
más határozatokat, az általános érdekű

1. Статут јавног предузећа,
2. тарифу ( Одлуку о ценама, тарифни систем
и др.), осим на одлуку о ценама, производа и услуга
који су на државном нивоу,
3. располагање ( прибављање и отуђење)
имовине јавног предузећа веће вредности која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених Оснивачким актом,
4. улагање капитала,
5. статусне промене,
6. акт о промени вредности капитала у
уделима, као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији,
7. друге одлуке у складу са законом, којима се

59. szakasz
A közvállalat dolgozói és annak szervei kötelesek a
tevékenységek végzését oly módon szervezni, hogy
szavatolva legyen a munkahelyi biztonság, valamint hogy
végre legyenek hajtva a munkahelyi védelem intézkedései
és a munkakörnyezet védelmének intézkedései.
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tevékenység
összhangban.

XVI. ЈАВНОСТ У РАДУ

XVI. NYILVÁNOSSÁG A MUNKÁBAN
62. szakasz
A nyilvánosságot a közvállalat munkájában a
következőkkel kell biztosítani: a nyilvánosság rendszeres
tájékoztatása a vállalat programjáról és annak
realizálásáról, valamint más tényekről, amelyek a
nyilvánosságot érdekelhetik, főleg: a felülvizsgált éves
pénzügyi jelentésekről, valamint a meghatalmazott
könyvvizsgálónak a jelentésekről szóló véleményezéséről,
a speciális vagy rendkívüli felülvizsgálatról szóló
jelentésről, a felügyelő bizottság összetételéről, az
igazgató nevéről; a vállalat, illetve tőketársaság szervezési
felépítéséről,
valamit
a
nyilvánossággal
való
kommunikációról.
A közvállalat köteles az internetes oldalán
közzétenni az elfogadott éves ügyviteli programot, a jelen
határozat 19. szakaszából és az éves ügyviteli program
realizálásáról szóló háromhavi jelentéseket, a jelen
határozat 21. szakaszából, a felülvizsgált éves pénzügyi
jelentéseket, valamint a meghatalmazott könyvvizsgálónak
a jelentésekről szóló véleményezését, az igazgató nevét
és a felügyelő bizottság összetételét és elérhetőségüket,
valamint a nyilvánosság számára jelentős egyéb
kérdéseket.

Члан 62.
Јавност у раду јавног предузећа, треба да се
обезбеди редовним извештавањем јавности о
програму рада предузећа и реализацији програма, као
и о другим чињеницама које могу бити од интереса за
јавност, а нарочито: о ревидираним финансијским
годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног
ревизора на тај извештај, извештај о посебним или
ванредним ревизијама, о саставу надзорног одбора, о
имену директора; о организационој структури
предузећа, односно друштва капитала, као и начину
комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће, дужно је да усвојени
годишњи програм пословања из члана 19 и
тромесечне извештаје о реализацији годишњег
програма пословања из члана 21 овог Статута,
ревидиране финансијске годишње извештаје, као и
мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје,
састав и контакте надзорног одбора и директора, као и
друга питања значајна за јавност објављују на својој
интернет страници.

XVII. САРАДЊА СА СИНДИКАТИМА
Члан 63.
Запосленима у јавном предузећу јамчи се
слобода синдикалног удруживања и деловања.
Синдикати се оснивају ради заштите права и
унапређења професионалних и економских интереса
њихових чланова.
Синдикати се образују без одобрења органа
управљања, уз пријаву у регистар синдиката који води
министарство надлежно за послове рада у складу са
законом и другим прописима.

végzését

11.04.2013.
2013.04.11.
szabályozó

törvénnyel

XVII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZAKSZERVEZETTEL
63. szakasz
A közvállalat alkalmazottainak garantálva van a
szakszervezeti összefogás és cselekvés szabadsága.
A szakszervezetek a tagjai jogainak védelme és
professzionális és gazdasági érdekeik előmozdítása
érdekében alakulnak.
A szakszervezetek
az
igazgatási
szervek
jóváhagyása nélkül alakulnak, a szakszervezetek
nyilvántartásába való bejegyzés mellett, amelyet a
munkaügyekben illetékes minisztériumban vezetnek, a
törvénnyel és egyéb előírásokkal összhangban.

Члан 64.
64. szakasz
У јавном предузећу право на штрајк запослени
A közvállalatban az alkalmazottak a sztrájkhoz
остварују у складу са законом којим се уређују услови való jogukat a sztrájk feltételeit szabályozó törvénnyel,
за организовање штрајка, колективним уговором и kollektív szerződéssel és egyéb ügyiratokkal összhangban
другим актима.
valósítják meg
65. szakasz
Члан 65.
Abban az esetben, ha a közvállalatban nem
У случају да се у јавном предузећу, не biztosítják a feltételeket a minimális munkafolyamat
обезбеде услови за остваривање минимума процеса megvalósításához, az alapító megteszi a szükséges
рада, оснивач ће предузети неопходне мере, ако lépéseket, ha úgy méri fel, hogy káros következmények
оцени да могу наступити штетне последице за живот и léphetnek fel az emberek életére és egészségére vagy
здравље људи или њихову безбедност и безбедност biztonságára, és vagyonuk biztonságára, vagy egyéb
имовине или друге штетне неотклоњиве последице, и elháríthatatlan káros következmények, éspedig ezek
то:
lehetnek:
1) увођење радне обавезе;
1) munkakötelezettség bevezetése;
2) радно ангажовање запослених из других техничко- 2) más műszaki-technológia rendszerek alkalmazottainak
технолошких система или запошљавање и радно munkajellegű
angazsálása
vagy
új
személyek
ангажовање нових лица;
alkalmazása vagy munkajellegű angazsálása;
3) покретање поступка за утврђивање одговорности 3) eljárás indítása a közvállalat igazgatója, továbbá a
директора и председника и чланова надзорног одбора felügyelő bizottság elnöke és tagjai felelősségének
јавног предузећа.
megállapítására.
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XVIII. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 66.
Статут је основни општи акт овог јавног
предузећа.
Други општи акти јавног предузећа морају бити у
складу са овим Статутом.
Овај Статут доноси Надзорни одбор јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.

11.04.2013.
2013.04.11.

XVIII. A VÁLLALT ÁLTALÁNOS ÜGYIRATAI
66. szakasz
Az alapszabály a közvállalat alapvető általános
ügyirata.
A közvállalat egyéb általános ügyiratainak
összhangban kell lenniük a jelen alapszabállyal.
A jelen alapszabályt a közvállalat felügyelő
bizottsága hozza meg, az alapító jóváhagyásával.

Члан 67.
67. szakasz
Друге опште акте, правилнике и одлуке којима
Az egyéb általános ügyiratokat, szabályzatokat és
се на општи начин уређују одређена питања доноси határozatokat, amelyek egyes kérdéseket általánosan
Надзорни одбор односно директор јавног предузећа.
rendeznek, a közvállalat felügyelő bizottsága, illetve az
igazgatója hozza.
Члан 68.
Појединачни акти које доноси директор
68. szakasz
предузећа морају бити у складу са одговарајућим
A vállalat igazgatója által hozott egyes ügyiratoknak
општим актима јавног предузећа.
összhangban kell lenniük a közvállalat megfelelő általános
ügyirataival.
Члан 69.
69. szakasz
Општи акти ступају на снагу осмог дана по
Az általános ügyiratok a közvállalat hirdetőtábláin
објављивању на огласним таблама јавног предузећа.
való közzétételük napjától számított nyolcadik napon
lépnek hatályba.
Члан 70.
70. szakasz
Поступак који важи за доношење Статута и
Az eljárás, amely az alapszabály és az egyéb
других општих аката важи и приликом доношења általános ügyiratok meghozatalára vonatkozik, érvényes
њихових измена и допуна.
azok módosítása és kiegészítése meghozatalának
alkalmával is.
Члан 71.
71. szakasz
Директор мора обезбедити да сви општи акти
Az igazgatónak biztosítania kell, hogy minden
буду доступни сваком раднику.
általános ügyirat elérhető legyen minden dolgozó
számára.
XIX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XIX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Члан 72.
72. szakasz
Надзорни одбор јавног предузећа као и директор
A közvállalat felügyelő bizottsága, valamint
обављаће своје послове и функцију до истека мандата igazgatója végezni fogják a feladataikat és tisztségüket a
на који су бирани.
megbízatási időszakuk lejártáig.
Члан 73.
73. szakasz
Јавно предузеће је дужно да своју организацију
A közvállalat köteles a szervezését és általános
и општа акта усклади са одредбама овог Статута у ügyiratait
összehangolni
a
jelen
alapszabály
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог rendelkezéseivel, a jelen alapszabály hatályba lépésének
Статута.
napjától számított 30 napos időszakban.
Члан 74.
74. szakasz
Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни
Ezen alapszabály rendelkezéseinek magyarázatát a
одбор јавног предузећа.
vállalat felügyelő bizottsága adja.
Члан 75.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје
да важи Статут Јавног комуналног предузећа
“Стандард” Ада ј.п. који је донет на седници Управног
одбора 26. новембра 2004.год. са изменама од 27.јуна
2006.год., 22. јула 2010 г. и 14. новембра 2011. г.

75. szakasz
A jelen alapszabály hatályba lépésének napjától
érvényét veszti a Standard Közművesítési Közvállalat,
Ada kv. alapszabálya, amelyet az igazgató bizottság a
2004. november 26-ai ülésén hozott, a 2006. június 27-ei,
a 2010. július 22-ei és a 2011. november 14-ei
módosításokkal egyetemben.

Члан 76.
76. szakasz
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
A jelen alapszabály a Standard Közművesítési
објављивања на огласним таблама Јавног комуналног Közvállalat, Ada hirdetőtábláin való közzétételének
предузећа “Стандард” Ада, а примењиваће се осмог napjától számított nyolcadik napon lép hatályba,
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дана од дана објављивања акта сагласности на исти alkalmazása pedig az alapító részéről történő
од стране оснивача у „Службеном листу општине Ада”. jóváhagyásáról szóló ügyiratnak, Ada Község Hivatalos
Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik
napon kezdődik.
У Ади дана 27. фебруара 2013. г.

Ada, 2013. február 27.

ПРЕДСЕДНИК УО:
Сирбик Алберт дипл.инг.с.р

Szirbik Albert okol. mér. s.k.
Az igazgató bizottság elnöke
56.

На основу члана 12. става 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник Републике Србије",
број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије",
број 129/2007), члана 16.. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
"Стандард" Ада ("Службени лист општине Ада", број
2/2013), као и на основу члана 41. тач. 10. Статута
општине Ада ("Службени лист општине Ада", број
27/2008 и 14/2009), Скупштина општине Ада, на
седници одржаној 10.04.2013. године, доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
119/2012 szám) 12. szakaszának 3. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007 szám) 32. szakaszának 9. pontja, az adai
Standard Közművesítési Közvállalat alapítói okiratának
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos
Lapja, 2/2013 szám) 16. szakasza, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41. szakaszának 10. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
tartott ülésén meghozza a
VÉGZÉST

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП "СТАНДАРД" АДА
I

A STANDARD KKV, ADA FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.

У надзорни одбор ЈКП "Стандард" Ада , на мандатни
период од 4 (четири) године, именују се :

Ada Község Képviselő-testülete a Standard KKV felügyelő
bizottságába, négy (4) éves megbízatási időszakra
kinevezi:

1. СИРБИК АЛБЕРТ из Аде(ЈМБГ:
2409979822505) за председника

1. SZIRBIK ALBERT, ( 2409979822505 )
adai lakost, elnöknek

2. ТОКИЋ МАРИЈАНА из Аде(ЈМБГ:
2803978825101) за члана

2. TOKIĆ MARIJANA,
(2803978825101)adai lakost, tagnak

3. КОЊОВИЋ ВЕРА из Аде (ЈМБГ:
0510955825096) за члана, из реда запослених .

3. KONJOVIĆ VERA ( 0510955825096 )adai
lakost, tagnak az alkalmazottak sorából.

II
II.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
A jelen végzés a meghozatala napján lép hatályba
објављује се у "Службеном листу општине Ада".
és Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-23/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,10.04.2013.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-23/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
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57.
На основу члана 20. и члана 41. став 1. тачка 22.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'' ,
број 27/2008 и 14/2009) и члана 23. став 4. Одлуке о
проширеним правима и облицима социјалне заштитепречишћен текст (''Службени лист општине Ада'', број
11/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja;
27/2008 és 14/2009 számok) 20. szakasza és 41.
szakasza 1. bekezdésének 22. pontja, és a szociális
védelem kiterjesztett jogairól és formáiról szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt szövege (Ada Község
Hivatalos Lapja; 11/2009 szám) 23. szakaszának 4.
bekezdése alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
tartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
СЛУЖБE ОТВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОМА ЗА СТАРЕ И
ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ ЗА 2013. ГОДИНУ

A MOHOLI IDŐSEK OTTHONA NYITOTT VÉDELMI
SZOLGÁLATÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

I.

Даје се сагласност на План рада службе
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja a
отворене заштите Дома за старе и пензионере Мол за moholi Idősek Otthona Nyitott Védelmi Szolgálatának
2013. годину који је усвојен на седници Управног 2013. évi munkatervét, melyet az igazgató bizottság a
одбора 25.01.2013. године.
2013. 01. 25-én tartott ülésén fogadott el.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-2/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-2/2013-01
Búcsú Attila s. k.
Ada, 2013. 04.10
ADA KKT ELNÖKE
58.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана 74. став 4. Закона о култури
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009),
члана 20. и члана 41. став 1. тачка 22. Статута
општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број
27/2008 и 14/2009) и члана 7. Одлуке о оснивању
Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада (''Службени лист
општине Ада'', број 14/97, 3/2001 и 6/2011),

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye,
129/2007
szám)
32.
szakasza,
1.
bekezdésének 8. pontja, a kultúráról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 72/2009 szám) 74. szakaszának 4.
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja: 27/2008, és 14/2009 számok) 20. szakasza és 41.
szakasza 1. bekezdésének 22. pontja, és az adai Szarvas
Gábor Könyvtár alapításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja 14/97, 3/2001 és 6/2011 számok) 7.
szakasza alapján
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
10.04. 2013. године, доноси
tartott ülésén meghozza a
РЕШЕЊЕ

V ÉG Z É S T

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
БИБЛИОТЕКЕ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА ЗА 2013.
ГОДИНУ

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR 2013. ÉVI
MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
I.
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
Даје се сагласност на Програм рада adai Szarvas Gábor Könyvtár 2013. évi munkaprogramját,
Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада за 2013. годину, који amelyet az igazgató bizottsága a 2012. 06. 28-án tartott
је донет на седници Управног одбора 28.06.2012. ülésén hozott meg, és a 2012.10.15-én tartott ülésén
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године са допуном донетим на седници Управног kiegészített, továbbá jóváhagyja annak
одбора 15.10.2012. године и даје се сагласност на megvalósításához tervezett anyagi eszközöket.
планирана
материјална
средства
за
његово
остваривање.
II.
Ово Решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-4/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-4/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
59.

На основу члана 32. став 1. тачка и 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 20. и члана 41. став 1.
тачка 22. Статута општине Ада (''Службени лист
општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009) и тачке VIII.
Одлуке о оснивању Центра за спорт и физичку културу
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 1/92
и 22/2005),

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye; 129/2007 szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 27/2008 és
14/2009 számok) 20. szakasza és 41. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja, valamint Ada Község Sport és
Testnevelési Központjának alapításáról szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja; 1/92 és 22/2005 számok)
VIII. pontjának 1. fordulata és XII. pontja alapján,
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
10.04. 2013. године, доноси
tartott ülésén meghozza a
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА ЦЕНТРА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG SPORT ÉS TESTNEVELÉSI
KÖZPONTJÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVÉNEK ÉS
PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
Даје се сагласност на План и програм рада
Центра за спорт и физичку културу општине Ада за
2013. годину који је донет на седници Управног одбора
11.02.2013. године и даје се сагласност на планирана
материјална средства за његово остваривање.

I.
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja Ada
Község Sport és Testnevelési Központjának 2013. évi
munkatervét és programját, amelyet a központ igazgató
bizottsága a 2013. 02. 11-én tartott ülésén hozott meg,
valamint jóváhagyja a megvalósításához szükséges
anyagi eszközöket.

II.
Селективно
финансирање
реализације
Програма рада спортских клубова и организација у
општини Ада, као и учешћа на спортским
манифестацијама у земљи и иностранству у 2013.
години у укупној висини од 6.000.000,00 динара,
вршиће се посредством Центра за спорт и физичку
културу
општине
Ада,
према
мерилима
и
критеријумима утврђеним од стране његовог Управног
одбора.
III.
Ово Решење се објављује у "Службеном листу
општине Ада".

II.
Ada Községben a sportklubok és -szervezetek
munkaprogramjai megvalósításának, valamint 2013-ban a
hazai és a külföldi sportrendezvényeken való
részvételek szelektív pénzelése összesen 6.000.000,00
dinár értékben, Ada Község Sport és Testnevelési
Központjának közvetítésével történik, a központ igazgató
bizottsága révén meghatározott mércék és kritériumok
szerint.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-6/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-6/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

III.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

65. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

60.
На основу члана члану 35. став 1. тачка 3а) Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/09, 92/11 и 93/12), члана 14. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације
(''Службени гласник РС'', број 98/10), члана 17. став 1.
тачка 18) Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Ада
(''Службени лист општине Ада'' број 30/12) и на основу
члана 15. тачка 19. и 41. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 27/08 и 14/09),

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 111/09, 92/11 és 93/12 számok) 35. szakasza 1.
bekezdésének 3a) pontja, a rendkívüli helyzetek
kezelésére alakított törzskarok összetételéről és
munkamódszeréről szóló rendelet (SZK Hivatalos
Közlönye, 98/2010 szám) 14. szakasza, a határozat a
polgári védelem szervezéséről és működéséről Ada
község területén (Ada Község Hivatalos Lapja,30/12
szám) 17. szakasza 1. bekezdésének 18) pontja, és az
Ada Község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 számok) 15. szakaszának 19. és 41.
pontja alapján,
Скупштина општине Ада, на седници одржаној Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
10.04.2013. године, доноси
megtartott ülésén meghozza a
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АДА
ЗА 2013. ГОДИНУ

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG TÖRZSKARA A RENDKÍVÜLI
HELYZETEK KEZELÉSÉRE 2013. ÉVI
MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I

I.

Усваја се Годишњи план рада Општинског
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az Ada
штаба за ванредне ситуације општине Ада за 2013. Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére
годину, утврђен на седници Штаба под бројем 06- 2013. évi munkatervét, amely javaslatát a Törzskar a
16/2013-01-5 од 04.03.2013. године.
2013. 03. 04-ei ülésén 06-16/2013-01-5 szám alatt
állapított meg.
II
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
општине Ада''
jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-25/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-25/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

61.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94,79/2005,
81/2005 и 83/2005 ), члана 123. став 3. и 8. Закона о
социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број
24/2011) као и члана 41. став 1. тачка 10. Статута
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број
27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Општине Ада, уз
сагласност покрајинског секретара за здравство,
социјалну политику и демографију број: 129-022198/2013 од 04.03.2013. године, на својој седници
одржаној 10.04.2013 године доноси

A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 és 83/2005
számok) 18. szakaszának 1. bekezdése, valamint a
szociális védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 24/2011 szám) 123. szakaszának 3. és 8.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja; 27/2008 és 14/2009 számok) 41.
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján
Ada Község Képviselő-testülete, a Tartományi
Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság
129-022-198/2013 számú, 2013. 03. 04-ei keltezésű
jóváhagyásával, a 2013.04.10-én tartott ülésén meghozza
a

66. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

РЕШЕЊЕ
VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI KÖZPONTJA
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АДА

I.
I.
АПРО БАКАИ МАГДОЛНА, дипломирани
Ada Község Képviselő-testülete, APRÓ BAKAI
психолог из Аде, именује се за директора Центра за
MAGDOLNA adai okleveles pszichológust az Ada Község
социјални рад општине Ада, на мандатни период од
Szociális Gondozói Központjának igazgatójává, négy éves
четири године, почев од 16.03. 2013. године.
megbízatási időszakra, 2013.03.16-tól kezdődően.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

општине Ада''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-26/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04. 2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-26/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
62.

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 5.
Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009 и
52/2011) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и
14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 és 52/2011 számok)
54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakasza 3.
bekezdésének 5. pontja, valamint Ada község statútuma
(Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009
számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

Р Е Ш ЕЊ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ ''НОВАК РАДОНИЋ'' МОЛ

VÉGZÉST
A MOHOLI NOVAK RADONIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA
ISKOLASZÉKE TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Ada Község Képviselő-testülete 2013.04.10.
napjával felmenti a moholi Novak Radonić Általános
Iskola iskolaszéktagi tisztségéből:
TÉNYI TÓT ERIKA, moholi lakost, az
alkalmazottak soraiból.
II.
Ada Község Képviselő-testülete 2013.04.10.
napjától a moholi Novak Radonić Általános Iskola
iskolaszéke tagjává, az adott szerv megbízatási idejének
lejártáig, kinevezi:
TATJANA MARJANOV, adai lakost.
III.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-8/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

I.
ТЕЊИ ТОТ ЕРИКА из Мола разрешава се
дужности члана
Школског одбора ОШ ''Новак
Радонић'' у Молу из реда запослених са даном 10.04.
2013. године.
II.
ТАТЈАНА МАРЈАНОВ из Аде именује се за
члана школског одбора ОШ ''Новак Радонић'' у Молу
за период до истека мандата тог органа почев од
10.04. 2013. године.
III.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-8/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

67. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

63.
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка
4. и 5. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/2009 и 52/2011) и члана 41. став 1. тачка 10.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

Аz oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 és 52/2011 számok)
54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakasza 3.
bekezdésének 4. és 5. pontja, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 10.
pontja alapján
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДA

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLASZÉKE
TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

I.

I.

1. ВАШТАГ РОБЕРТ из Аде разрешава се
дужности члана Школског одбора Техничке школе у
Ади из реда запослених са даном 10.04 2013. године.
2. ВАРГА ЕЛФРИДЕ из Аде разрешава се
дужности члана Школског одбора Техничке школе у
Ади из реда родитеља са даном10.04.2013. године.
3. ОЛАХ ФЕРЕНЦ из Падеја разрешава се
дужности члана Школског одбора Техничке школе у
Ади из реда родитеља са даном10.04.2013. године.

Ada Község Képviselő-testülete 2013.04.10.
napjával felmenti az adai Műszaki Iskola iskolaszéktagi
tisztségéből:

II.
1. КОЊЕВИЋ КЛАРА из Аде именује се за
члана Школског одбора Техничке школе у Ади за
период до истека мандата тог органа почев од 10.04.
2013. године.
2. БЕРКЕШ КАТАЛИН из Аде именује се за
члана Школског одбора Техничке школе у Ади за
период до истека мандата тог органа почев од 10.04.
2013. године.
3. СОЛАР ЗОЛТАН из Аде именује се за члана
Школског одбора Техничке школе у Ади за период до
истека мандата тог органа почев од 10.04.2013.
године.
III.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

II.
Ada Község Képviselő-testülete 2013.04.10.
napjától az adai Műszaki Iskola iskolaszéke tagjává, az
adott szerv megbízatási idejének lejártáig, kinevezi:

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-9/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-9/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

1.VASTAG RÓBERT, adai lakost, az alkalmazottak
soraiból,
2.VARGA ELFRIDE, adai lakost, a szülők soraiból, és
3.OLÁH FERENC, adai lakost, a szülők soraiból.

1.KONJEVIĆ KLARA, adai lakost,
2.BERKES KATALIN, adai lakost, és
3.SZOLLÁR ZOLTÁN, adai lakost.

III.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

64.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94,79/2005,
81/2005 и 83/2005 ), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/2007 ), члана 34. став 2. и 37. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', број 72/2009), члана 11б.

A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 42/91, 71/94,79/2005, 81/2005, és 83/2005
számok) 18. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye
129/2007 szám) 32. szakaszának 9. pontja, a kultúráról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 szám)

68. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

Одлуке о оснивању Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада
(''Службени лист Општине Ада'' број, 14/97, 3/2001 и
6/2011) као и члана 41. тачка 10. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'' број 27/2008 и
14/2009),
Скупштина општина Општине Ада, уз
сагласност директора Народне Библиотеке ''Јован
Поповић'' из Кикинде број: 48/3 и 48/4 од 22.03.2013.
године на својој седници одржаној 10.04.2013 године
доноси

34. szakaszának 2. bekezdése és 37. szakasza, az adai
Szarvas Gábor Könyvtár alapításáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 14/97, 3/2001 és 6/2011 számok)
11b szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 41.
szakaszának 10. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a nagykikindai
Jovan Popović Népkönyvtár igazgatójának 48/3 és 48/4
számú 2013.03.22-ei jóváhagyásával, a 2013.04.10-én
tartott ülésén meghozza a

Р Е Ш Е Њ Е

VÉGZÉST
AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR
IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS A
MEGBÍZOTT IGAZGATÓ KINEVEZÉSÉRŐL

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА И О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ
''САРВАШ ГАБОР'' АДА

I.
I.
ХОДИ ЕВА, професор мађарског језика и
Ada Község Képviselő-testülete felmenti HÓDI
књижевности из Аде, разрешава се дужности ÉVA, magyar nyelv és irodalom tanár, adai lakost, az adai
директора Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада.
Szarvas Gábor Könyvtár igazgatói tisztsége végzése alól.
II.
ЧОНКА АРОН, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине
(СМ) из Аде, именује се за вршиоца дужности
директора Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада на
мандатни период до именовања директора путем
јавног конкурса, а најдуже до годину дана.

II.
Ada
Község
Képviselő-testülete
kinevezi
CSONAK ÁRON, szerb nyelv és irodalom tanár a nemzeti
kisebbségek osztályaiban (SZM), adai lakost, az adai
Szarvas Gábor Könyvtár megbízott igazgatójává, a
nyilvános pályázat útján megválasztott igazgató
kinevezéséig, legtovább egy évig terjedő időszakra.

III.
III.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и A jelen végzés a meghozatalának napján lép hatályba és
објављује се у ''Службеном листу општине Ада''.
Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-27/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04. 2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-27/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
65.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91 и 71/94, 79/2005,
81/2005 и 83/2005 ), тачке 10. став 2. Одлуке о
оснивању Центра за спорт и физичку културу општине
Ада (''Службени лист општине Ада'' број 1/91 и
22/2005) и члана 41. тачка 10. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'' број 27/2008 и
14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye; 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 és 83/2005
számok) 18. szakaszának 1. bekezdése, Ada Község
Sport és Testnevelési Központjának alapításáról szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja; 1/91 és 22/2005
számok) 10. szakaszának 2. bekezdése, valamint Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 27/2008
és 14/2009 számok) 41. szakaszának 10. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
tartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG SPORT ÉS TESTNEVELÉSI
РАЗРЕШЕЊУ И О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
KÖZPONTJA IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS
ЦЕНТРА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ
KINEVEZÉSÉRŐL
АДА
I.
I.
Ada
Község
Képviselő-testülete
felmenti
МРЂАНОВ ДРАГОЉУБ, из Аде, разрешава
MRĐANOV DRAGOLJUB, adai lakost az Ada Község
се дужности директор Центра за спорт и физичку

69. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

културу општине Ада.

11.04.2013.
2013.04.11.

Sport és Testnevelési Központjának igazgatói tisztsége
végzése alól.
II.

КЕРТВЕЉЕШИ ТИЦИАН, дипл. правник из
Аде, именује се за директора Центра за спорт и
физичку културу општине Ади, на мандатни период од
четири године, почев од 10.04.2013. године.

II.
Ada Község Képviselő-testülete kinevezi KÖRTVÉLYESI
TÍCIÁN, okleveles jogász, adai lakost Ada Község Sport
és Testnevelési Központjának igazgatójává, négy éves
megbízatási időszakra, 2013.04.10 -étől kezdődően.

III.
III.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
A jelen végzés a meghozatalának napján lép
објављује се у ''Службеном листу општине Ада''.
hatályba és Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-28/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-28/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
66.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС'', број 129/2007) и
члана 22. и члана 41. став 1. тачка 27. Статута
општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број
27/2008 и 14/2009)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04. 2013. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám), Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 22. szakasza és 41. szakasza 1.
bekezdésének 27. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЈП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА ЗА 2012.
ГОДИНУ
I.
Усваја се Извештај о пословању ЈП за
рекреацију ''АДИЦА'' Ада за 2012. годину који је
прихваћен на седници Управног одбора 22.02.2013.
године.

ZÁRÓHATÁROZATOT
AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2012.
ÉVI ÜGYVITELI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az adai
Adica Üdültetési közvállalat 2012. évi ügyviteli jelentését,
melyet az igazgató bizottság a 2013. 02. 22-ei ülésén
fogadott el.

II.
Овај закључак се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

II.
A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos
Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-19/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04. 2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-19/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
67.

На основу члана 22. и члана 41. став 1. тачка 27.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/200 и 14/2009) и члана 23. став 4. Одлуке о
проширеним правима и облицима социјалне заштитепречишћен текст (''Службени лист општине Ада'', број
11/2009-пречишћен текст),

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 számok) 22. szakasza és 41.
szakasza 1. bekezdésének 27. pontja, és a szociális
védelem kiterjesztett jogairól és formáiról szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt szövege (Ada Község
Hivatalos Lapja; 11/2009 szám- egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 23. szakaszának 4. bekezdése alapján,

70. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04. 2013. године, доноси

Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
tartott ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧ А К

ZÁRÓHATÁROZATOT

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБE
ОТВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОМА ЗА СТАРЕ И
ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ ЗА 2012. ГОДИНУ

A MOHOLI IDŐSEK OTTHONA NYITOTT VÉDELMI
SZOLGÁLATÁNAK 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
SZÓLÓ JELENTÉSE ELFOGADÁSÁRÓL

I.

I.

Усваја се Извештај о раду службе отворене
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja a
заштите Дома за старе и пензионерe
moholi Idősek Otthona Nyitott védelmi Szolgálatának
Мол за 2012. годину који је усвојен на седници 2012. évi munkájáról szóló jelentését, melyet az igazgató
Управног одбора 25.01.2013. године.
bizottság a 2013. 01. 25-én tartott ülésén fogadott el.
II.

II.

Овај закључак се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos
Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-1/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04. 2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-1/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

68.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана 22. и члана 41. став 1. тачка 27.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/2008 и 14/2009 ) и члана 7. Одлуке о оснивању
Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада (''Службени лист
општине Ада'', број 14/97, 3/2001 и 6/2011),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04. 2013. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám)
32. szakasza, 1.
bekezdésének 8. pontja, Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja: 27/2008 és 14/2009 számok) 22.
szakasza és 41. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja,
és az adai Szarvas Gábor Könyvtár alapításáról szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 14/97, 3/2001 és
6/2011 számok) 7. szakasza alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
tartott ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧ АК
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУБИБЛИОТЕКЕ
''САРВАШ ГАБОР'' АДА ЗА 2012. ГОДИНУ

ZÁRÓHATÁROZATOT
AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR 2012. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.
Усваја се Извештај о раду Библиотеке
''Сарваш Габор'' Ада за 2012. годину,
који је усвојен на седници Управног одбора 13.02.2013.
године.
II.
Овај закључак се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az adai
Szarvas Gábor Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló
jelentését, melyet az igazgató bizottság a 2013. 02. 13-án
tartott ülésén fogadott el.
II.
A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos
Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-3/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-3/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

71. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

69.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана 22. и члана 41. став 1. тачка 27.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/2008 и 14/2009 ) и тачке VIII. Одлуке о
оснивању Центра за спорт и физичку културу општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 1/92 и
22/2005),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye; 129/2007 szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 27/2008 és
14/2009 számok) 22. szakasza és 41. szakasza 1.
bekezdésének 27. pontja, valamint Ada Község Sport és
Testnevelési Központjának alapításáról szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja; 1/92 és 22/2005 számok)
VIII. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2013. 04.10-én
tartott ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧА К
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ
АДА
ЗА 2012. ГОДИНУ

ZÁRÓHATÁROZATOT
AZ ADA KÖZSÉG SPORT ÉS TESTNEVELÉSI
KÖZPONTJÁNAK
2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.
Усваја се Извештај о раду Центра за спорт и
физичку културу општине Ада за 2012. годину, који је
прихваћен на седници Управног одбора 11.02.2013.
године.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az Ada
Község Sport és Testnevelési Központjának 2012. évi
munkájáról szóló jelentését, melyet az igazgató bizottság
a 2013. 02. 11-én tartott ülésén fogadott el.

II.

II.

Овај закључак се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos
Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-5/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-5/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE
70.

На основу члана члану 35. став 1. тачка 3а) Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/09, 92/11 и 93/12), члана 14. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације
(''Службени гласник РС'', број 98/10), члана 17. став 1.
тачка 18) Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Ада
(''Службени лист општине Ада'' број 30/12) и на основу
члана 15. тачка 19. и 41. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 27/08 и 14/09),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
10.04.2013. године, доноси

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 111/09, 92/11 és 93/12 számok) 35. szakasza 1.
bekezdésének 3a) pontja, a rendkívüli helyzetek
kezelésére alakított törzskarok összetételéről és
munkamódszeréről szóló rendelet (SZK Hivatalos
Közlönye, 98/2010 szám) 14. szakasza, a határozat a
polgári védelem szervezéséről és működéséről Ada
község területén (Ada Község Hivatalos Lapja,30/12
szám) 17. szakasza 1. bekezdésének 18) pontja, és Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008
és 14/2009 számok) 15. szakaszának 19. és 41. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013. 04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012.
ГОДИНУ

ZÁRÓHATÁROZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TÖRZSKARA A RENDKÍVÜLI
HELYZETEK KEZELÉSÉRE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
SZÓLÓ JELENTÉSE ELFOGADÁSÁRÓL

72. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
I

11.04.2013.
2013.04.11.
I.

Прихвата се Извештај о раду Општинског
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az Ada
штаба за ванредне ситуације општине Ада за 2012. Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére
годину, донет на седници Штаба под бројем 2012. évi munkájáról szóló jelentését, amelyet a Törzskar
06-16/2013-01-4 од 04.03.2013. године.
06-16/2013-01-4 szám alatt a 2013. 03. 04-ei ülésén
hozott meg.
II

II.

Овај закључак се објављује у ''Службеном листу
A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos
општине Ада''.
Lapjában jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-24/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04.2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-24/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

71.
На основу члана 69. Пословника Скупштине
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' бр.
28/2008), сходно члану 12. став 2. Одлуке о
признањима општине Ада (''Службени лист општине
Ада'', број 9/2006), а поводом свечаног обележавања
02. јула, Дана општине Ада,
Одбор за обележавање празника, јубилеја и
доделу признања Скупштине општине Ада расписује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ АДА

Ada Község Képviselő-testülete ügyrendje (Ada
Község Hivatalos Lapja, 28/2008 szám) 69. szakasza
alapján, valamint az Ada Község nyilvános elismeréseiről
szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/06 szám)
12. szakasza 2. bekezdésének megfelelően, valamint az
Ada község napja alkalmából, július 02-án rendezett
ünnepség alkalmából
Ada Község Képviselő-testületének az ünnepekről
és évfordulókról való megemlékezéssel, valamint
elismerések odaítélésével foglalkozó bizottsága kiírja a
FELHÍVÁST
AZ ADA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI
ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK
ÁTADÁSÁRA

I
Иницијативу за доделу јавних признања, звања
почасног грађанина и захвалнице могу поднети
одборници Скупштине општине Ада, председник
Скупштине општине, Председник општине Ада, органи
управљања правних лица, као и грађани, у смислу
члана 2.,4., и 11. Одлуке о признањима општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 9/2006).

I.
Az Ada Község nyilvános elismeréseiről szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2006 szám) 2,
4. és 11. szakaszának értelmében a nyilvános elismerés,
a díszpolgári cím és a köszönőlevél odaítélését
javasolhatják az Ada Község Képviselő-testületének
tanácsnokai, a képviselő-testület elnöke, a községi elnök,
a jogi személyek igazgatási szervei, és a polgárok.

II
Иницијатива се подноси у писменој форми, у
затвореној коверти са назнаком ’’не отварати –
предлог за јавна признања општине Ада’’ и треба да
садржи следеће податке о кандидату:
•
основни подаци кандидата (назив / презиме
и име; датум оснивања / датум рођења
адреса / пребивалиште)
•
врста признања, за који се предлаже ( похвала,
медаља, повеља, почасни грађанин,)
9.
•
образложење
(приказ
кандидата,
досадашњи резултати рада, повод за
предлагање)
•
прилози
(додатни
писмени
подршци
предлогу, фотокопије већ добијених

II.
A javaslatot írásos formában, lezárt borítékban kell
átadni, melyen fel kell tüntetni a következő megjegyzést:
‘’Ne bontsd fel – javaslat a nyilvános elismerésre’’. A
javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt:
- A jelölt adatait (elnevezését / nevét, alapításának
időpontját / születési időpontját,címét / lakcímét)
- A javasolt elismerés fajtáját (dicséret, érdemérem,
díszoklevél, díszpolgár),
- Indoklást (a jelölt bemutatása, eddigi
munkájának eredményei, jelölésének okát),
- Mellékletek (további írásos ajánlólevelek, a már
előzőleg elnyert községi, regionális, tartományi,
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11.04.2013.
2013.04.11.

општинских, регионалних, покрајинских,
државних и међународних признања и
других битних докумената, итд.).

állami és nemzetközi elismerések fénymásolata,
és egyéb fontos dokumentumok, stb.)

III
Иницијативе за доделу јавних признања могу се
доставити најкасније до 10.05.2013 године до 12,00
часова поштом или лично на адресу:
ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ЈУБИЛЕЈА И
ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА СО АДА, 24430 Ада, Трг
Ослобођења 1., канцеларија бр. 5.

III.
A nyilvános elismerésekre vonatkozó ajánlatokat
legkésőbb 2013.05.10- ig, 12 óráig kell postázni vagy
személyesen átadni a következő cím alatt:

IV
Овај позив се објављује у ''Службеном листу општине
Ада''.

AZ ADA KKT ÜNNEPEKRŐL ÉS ÉVFORDULÓKRÓL VALÓ
MEGEMLÉKEZÉSSEL,
VALAMINT
ELISMERÉSEK
ODAÍTÉLÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGA

Ada 24430, Felszabadulás tér 1. 5. számú iroda.
IV.
A jelen felhívás Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА,
ЈУБИЛЕЈА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
Број: 06-28/2013-01
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,
Ада,25.03.2013 године
Иван Орос с.р.

ÜNNEPEKRŐL
ÉS
ÉVFORDULÓKRÓL
MEGEMLÉKEZÉSSEL,
VALAMINT ELISMERÉSEK ODAÍTÉLÉSÉVEL
FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG

Szám: 06-28/2013-01
Ada, 2013.03.25.

VALÓ

Orosz Iván s.k.
BIZOTTSÁGELNÖK

72.

На основу члана 4. став 2. Правила о критеријумима,
условима и начину додељивања помоћи талентованим
ученицима и студентима основних и постдипломских
студија и врхунским спортистима са територије
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број
6/2013),
Комисија за спровођење конкурса,
дана
11.04.2013. године расписуje

КОНКУРС
за додељивање помоћи талентованим ученицима и
студентима основних и постдипломских студија и
врхунским спортистима са територије општине
Ада
I
Конкурсом се додељује помоћ у школској
2012/2013 години.

Az Ada községbeli tehetséges tanulóknak, valamint
alapfokú és posztgraduális tanulmányok hallgatóinak,
továbbá az élsportolóknak nyújtott segély odaitélés
mércéiről, feltételeiről és módjáról szóló szabályok (Ada
Község Hivatalos Lapja, 6/2013 szám) 4. szakaszának 2.
bekezdése alapján,
Ada Község Ösztöndíj Odaítélését Lefolytató
Bizottsága 2013.04.11-én kiírja a
PÁLYÁZATOT
az Ada községbeli tehetséges tanulóknak,valamint
alapfokú és posztgraduális tanulmányok
hallgatóinak, továbbá az élsportolóknak nyújtott
segély odaítélésére
I.
Pályázat révén a 2012/2013 iskolaévben segélyt
ítélünk meg.

II.
II
1. A tehetséges második, harmadik és negyedik
1.Помоћ талентованим ученицима другог,
osztályos középiskolai tanulók segélye
трећег и четвртог разреда средњих школа
Segélyben részesülhet az a tanuló, mely eleget
Право учешћа има ученик који испуњава
tesz a következő feltételeknek:
следеће услове:
•
A középiskola második, harmadik vagy
-Да је редован ученик другог, трећег или четвртог
negyedik osztályának rendes tanulója,
разреда средње школе;
•
Ada
község területén van lakhelye,
-Да има пребивалиште на територији општине Ада;
•
A
középiskola
előző tanéveiben elért
-Да је постигао просечну оцену најмање 4,80 у
tanulmányi
átlaga
legalább 4,80.
претходно завршеним разредима средње школе.
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2.Помоћ талентованим студентима друге,
треће, четврте, пете и шесте године
основних
студија и студентима постдипломских студија који
се школују по програму
из Закона који је
уређивао високо образовање до 10. 09. 2005. године
или из Закона о
високом
образовању
(''Службени гласник РС'', број 76/2005,
100/2007, 97/2008, 44/2010 и 93/2012)
почев
од
10.09.2005. године.
Право учешћа има студент који испуњава
следеће услове:
•
Да је редован студент факултета;
•
Да има пребивалиште на територији општине
Ада;
•
Да има просечну оцену:
- основних студија најмање 8,00
- ако студира у Мађарској најмање 3,875
- мастер и докторских студија најмање 8,50;
•
Да није губио ниједну годину током студија,
осим из оправданих разлога (о чему прилаже
доказ);
•
Да је положио све испите из претходних
година.
Студенти који имају статус апсолвента
немају право на доделу општинске помоћи.

11.04.2013.
2013.04.11.

2. A tehetséges második, harmadik, negyedik, ötödik

•
•
•

•
•

és hatodik évfolyamon, a 2005.09.10 -ig
érvényben levő Felsőoktatási törvény szerinti
program vagy az új 2005.09.10 -től érvényben
levő Felsőoktatási törvény, (Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 76/2005, 100/2007,
97/2008, 44/2010 és 93/2012 szám), programja
szerint tanuló, egyetemi alapfokú és
posztgraduális tanulmányok hallgatóinak
segélye
Segélyben részesülhet az az egyetemista, mely
eleget tesz a következő feltételeknek:
Az egyetem rendes hallgatója,
Ada község területén van lakhelye,
Egyetemi átlageredménye:
- alapfokon legalább 8,00
- ha Magyarországon tanul legalább 3,875
- mesterképzési és doktori tanulmányok esetén
legalább 8,50;
Nem ismételt évet, kivéve indokolt esetben (melyet
igazolnia kell),
Az előző évben minden vizsgáját letette.
Az abszolvens egyetemisták nem jogosultak
a községi segélyre.

3. Помоћ за врхунске спортисте
3.Élsportolók segélye
Право учешћа има спортиста који испуњава
Segélyben részesülhet az a sportoló, mely eleget
следеће услове:
tesz a következő feltételeknek:
•
Да је члан репрезентације РС или је освојио
•
A Szerb Köztársaság válogatottjának tagja vagy
első, második, vagy harmadik helyet ért el
прво, друго или треће место у појединачним
egyéni sportágban a Szerb Köztársaságban,
спортским дисциплинама у РС ;
•
Ada
Községbeli sportklub tagja.
•
Да је члан спортског клуба у општини Ада.
A
jelentkezőknek
mellékelniük
kell
a
Кандидати треба да предају следеће
következőket
:
документе:
•
Rövid életrajzot,
•
Кратку биографију;
•
A személyi igazolvány fénymásolatát, vagy
•
Фотокопију личне карте или уверење о
az adai Belügyosztály által a lakóhelyről
пребивалишту из ОУП Ада;
kiadott bizonylatot,
•
Az
előző osztályok bizonyítványának
•
Фотокопију
сведочанства
о
претходно
fénymásolatát,
завршеним разредима;
•
Az egyetem igazolását, miszerint a tanuló
•
Потврду факултета, да ниједна година није
nem ismételt évet, valamint az
уписана два пута, са подацима о просечној
igazolásnak
tartalmaznia
kell
az
оцени током свих година студија;
egyetemista évfolyamai során elért
átlageredményének adatait is.
•
Ada
Község Sport és Testnevelési
•
Мишљење Центра за спорт и физичку културу
Központjának véleményét az élsportolók
општине Ада за врхунске спортисте.
esetében.
III.
III
A
jelentkezések
átadásának
határideje a pályázat
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
megjelentetésétől
számított
15
nap.
објављивања конкурса.
Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада,
Одељење за општу управу, друштвене делатности и
заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у
канцеларију број 29 или поштом са назнаком
„Конкурс за доделу ученичке, студентске односно

A jelentkezéseket a következő címre kell átadni:
Ada
Község
Közigazgatási
Hivatala,
Általás
Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös
Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29
számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel
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спортске помоћи”. Телефон за контакт: 024/852-106,
lokal 129.

11.04.2013.
2013.04.11.

kell tüntetni: Tanulói, egyetemista illetve sport segély
odaítélésének pályázata. Kontakt-telefonszám: 024/852106, 129-еs mellék.
IV.
A bizottság az ösztöndíj odaítélésének előírt
feltételei és mércéi alapján megállapítja a jelentkezők
rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező kérvényeket
nem veszik figyelembe.

IV
Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на
основу утврђених услова и критеријума за доделу
помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

V.
V
A
jelen
pályázat
Ada
Község Hivatalos Lapjában
Овај Конкурс се објављује у ''Службеном
jelenik meg.
листу општине Ада'' .
Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada кözség
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Ösztöndíj Odaítélését Lefolytató Bizottsága
Szám: 020-6-25/2013-03 BIZOTTSÁGELNÖK
Ada, 2013.04.11.
Gavrilović Tamara

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење конкурса
Број: 020-6-25/2013-03
Тамара Гавриловић
Дана, 11.04.2013. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

73.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011 и
121/2012.) члана 15.став 1. тачка 2. и члана 41. став 1.
тачка 6. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009.), Скупштина општине
Ада на седници одржаној дана 10.04.2013. године, донела је

A tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 72/09, és 81/09-kiigazítás, 64/10-АB, 24/2011
és 121/2012 számok) 35.szakaszának 7. bekezdése, Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008,
és 14/2009 számok)15. szakasza 1. bekezdésének 2.
pontja, valamint 41. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2013.04.10-én
megtartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ

HATÁROZATOT

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОРИДОРА ПУТНОГ ПРАВЦА ДРЖАВНОГ ПУТА
МАЛИ ИЂОШ - АДА - МОСТ НА РЕЦИ ТИСИ У
НАСЕЉУ АДА

AZ ÁLLAMI ÚT KISHEGYES –ADA –ADAI TISZA HÍD
ÚTIRÁNY ADA TELEPÜLÉSEN ÁTHALADÓ
KORRIDORRA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI
TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације коридора путног правца државног пута
МАЛИ ИЂОШ - АДА - МОСТ НА РЕЦИ ТИСИ У
НАСЕЉУ АДА (у даљем тексту: План), који је израђен
од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
изградњу и путеве ''Дирекција за изградњу'' Врбас, ул.
Маршала Тита број 89., бројем 404-11-10/2010-05 од
15.04.2010. године, а који је саставни део ове Одлуке.

1. szakasz
Ada
Község
Képviselő-testülete
a
jelen
határozattal meghozza az állami út KISHEGYES –ADA –
ADAI TISZA HÍD ÚTIRÁNY ADA TELEPÜLÉSEN
ÁTHALADÓ korridorra részletes szabályozási tervét (a
további szövegben: Terv), amely a „Direkcija za izgradnju”
KV, Verbász, Marsall Tito utca 89. részéről lett kidolgozva
404-11-10/2010-05 szám alatt 2010.04.15-ei keltezéssel,
amely a jelen határozat összetevő részét képezi.

Члан 2.
2. szakasz
План се састоји из текстуалног дела и графичA Terv szöveges és grafikai részből áll.
ког дела.
A Terv szöveges része megjelenik Ada Község
Текстуални део плана се објављује у Службе- Hivatalos Lapjában.
ном листу општине Ада.
A Terv grafikai része a következőket tartalmazza:
Графички део плана садржи:
Méretarány
Размера
1. A fennálló helyzetet a terület
1.Постојеће стање са наменом
rendeltetésével...........................................1:2500
простора ................................................................1 : 2500
2. Kataszteri-topográfiai alapot a terv által felölelt
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2.Катастарско-топографска подлога са границом обухвата плана ...........................................................1 : 250
3.Планирана намена површина са поделом простора
на посебне урбанистичке целине и зоне.............1 : 2500
4.План парцелације (са аналитичким елементима
за обележавање површина) ................................1 : 2500
5.План саобраћаја са регулационо-нивелационим решењем површина јавне намене ..........................1 : 2500
6.Мрежа и објекти комуналне
инфраструктуре ....................................................1 : 2500
Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у три примерка у аналогном и
у четири примерка у дигиталном облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине.
Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у Одељењу за комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општине Ада.
Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у Јавном предузећу ''Дирекција за
изградњу'' Врбас.
Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у дигиталном облику чува се у Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизма.
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terület határaival.........................................1:2500
3. A földterület tervezet rendeltetését a terület
különálló urbanisztikai egységekre és zónákra
való felosztásával....................................... 1:2500
4. Térfelosztási tervet (a terület megjelölésére
szolgáló analitikus elemekkel) …................1:2500
5. A közlekedési tervet a közrendeltetésű terület
szabályozási-szintezési
megoldásaival............................................. 1:2500
6. A kommunális infrastruktúra hálózatát és
létesítményeit …........................................1:2500
3. szakasz
A Terv aláírása, hitelesítése és irattározása a
tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel összhangban
történik.
A Terv három analóg és négy digitális formátumú
példányban lett kidolgozva.
A Terv egy meghozott, aláírt és hitelesített analóg
formátumban és egy digitális formátumban lévő példányát
a Községi Képviselő-testület irattárában őrzik.
A Terv egy meghozott, aláírt és hitelesített analóg
formátumban és egy digitális formátumban lévő példányát
a Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és
Környezetvédelmi Osztályon őrzik.
A Terv egy meghozott, aláírt és hitelesített analóg
formátumban és egy digitális formátumban lévő példányát
a „Direkcija za izgradnju” KV, Verbász őrzi.
A Terv egy meghozott, aláírt és hitelesített digitális
formátumban
lévő
példányát
a
városrendezési
feladatokban illetékes tartományi titkárságon őrzik.

Члан 4.
4. szakasz
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való
објављивања у ''Службеном листу општине Ада.''
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:353-11/2013-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 10.04. 2013.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 353-11/2013-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2013.04.10.
ADA KKT ELNÖKE

извод из текстуалног дела
усвојеног Концепта плана
Посматрано подручје у обухвату плана обухвата земљиште у грађевинском и ванграђевинском
подручју насеља Ада, тј. катастарске општине Ада следећих карактеристика:
Карта 01:

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА СА
ПРЕГЛЕДОМ ЗОНА ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Р 1 : 2500

На подручју обухвата плана пружа се део државног пута II реда број 122, ИДД деоница број 2254, од
чвора 2110 Сента на km 0+000, до чвора 2154 Бечеј 3 (Сента) на km 22+784.
Уз постојећи државни пут простире се део радне зоне блока број 39 који заузима површину уз
источну границу грађевинског подручја насељеног места Ада и делимично је изграђена. Унутар овог простора
могуће је планирати радне комплексе индустрије, мале привреде и складишта, чија реализација зависи од
степена изграђености инфраструктуре (путне и комуналне) и насипања терена.
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Повезивање примарних путних праваца планирано је преко општинског пута Ада–мост на ТисиПадеј, чија је изградња предмет овог плана детаљне регулације.
Траса овог пута дефинисана је Просторним планом општине Ада, а деоницу укрштања је неопходно
предвидети у профилу саобраћајнице који је заснован на пројекцији обима саобраћаја. На основу тога,
неопходно је омогућити етапност реализације у складу са саобраћајним захтевима.
Претежна намена у атару обухвата плана су шуме и шумско земљиште.
Конфликтна места ове деонице општинског пута су прилази планираном друмском мосту на Тиси.
Денивелацију и лошу приступачност терена који је под директним утицајем реке Тиса, неопходно је савладати
са минималним новим заузимањем земљишта и са обезбеђењем свих потребних елемената за безбедна
кретања свих типова друмског и пешачког саобраћаја.
Основа будуће концентрације саобраћајног система су већ изграђени и планирани саобраћајни
ресурси. При планирању водити рачуна о следећем:
- да се изврши одговарајуће рангирање насељске улице Молски пут у складу са њеним техничким
елементима,
- да се обезбеде повољни услови комуницирања између планираних општинских целина (становање,
рад, центри, рекреација и др.),
- да се створе услови спонтаног раздвајања токова различитог карактера (транзитни од локалних),
- да се у делу грађевинског земљишта поред пута обезбеде инфраструктурни коридори инсталација који
морају бити удаљени минимално 3,00 m од крајњих тачака нормалног попречног профила пута.
Реализацијом плана, а пре свега изградњом путне мреже са оближњим центрима, довеле би
динамичније промене у просторном развоју овог насељеног места и до структуралне измене површина и
постојеће монотоније живота у Ади.
уводне напомене
•

УВОД

Анализом саобраћаја и његове улоге у развоју насеља можемо закључити да су она под
непосредним утицајем нивоа услуге саобраћајног система који опслужује неко подручје. Ако посматрамо
Војводину уочава се да осовине развоја чине међународни и магистрални путеви, међународне и магистралне
железничке пруге, пловне реке и пловни канали у хидромелиоративном систему Д.Т.Д. Насељено место Ада је
типичан пример насеља који се развијао под утицајима реке Тиса, где су концентрисани значајни привредни
потенцијали.
Изради Урбанистичког плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације
коридора путног правца општинског пута Ада-мост на реци Тиси (на деоници од планиране раскрснице са
кружним током на Молском путу до моста на реци Тиса и у наставку до границе катастарске општине Падеј)
(„Службени лист општине Ада“, број 14/11) (у даљем тексту: план) на територији општине Ада, катастарска
општина Ада, у циљу формирања пројектне документације за изградњу прилазних саобраћајница и друмског
моста, односно за путни објекат и зеленило.
Изградњом овог новог путног капацитета биће омогућен и виши ниво руралног живљења у
насељима и знатно побољшање услова рада у насељима. Динамика изградње саобраћајних капацитета ће
директно функционално зависити од афирмације насеља и радних зона у суседним општинама, односно
свеукупног привредног раста овог региона, али и економске моћи нашег друштва у наредном периоду.
У оквиру планске документације ширих просторних целина, која утичу на просторно уређење
површина у граници обухвата плана, налазе се:
- Просторни план Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2010);
- Просторни план општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 12/09);
- Генерални план насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада“, број 3/03).
Смернице за уређење и развој које проистичу из Просторног плана Републике Србије („Сл. гласник
РС“, бр. 88/10) упућују са својим концептом развоја саобраћајне инфраструктуре на простору општине Ада, у
домену друмске инфраструктуре просторно пружање на правцу Мол–Мали Иђош и Ада–мост на Тиси–Бочар–
Ново Милошево (Падеј-Чока), као и стварање оптималних услова за свеобухватни развој општине, али на
принципима одрживог развоја у оквиру насеља. Изградњом новог државног пута омогућиће се виши ниво
саобраћајног повезивања са окружењем, као и највиши ниво саобраћајне услуге, јер ће преко петље Мали
Иђош бити омогућено укључење на ауто-пут Е-75, Хоргош-Суботица односно Нови Сад–Београд.
Просторни план општине Ада предвиђа изградњу система општинских путева који ће углавном
повезивати локалитете и привредне субјекте у атару са насељима и то тако да се они у саобраћајној матрици
општине имплементирају у систем путева вишег реда који пружају задовољавајући ниво проточностипроходности и безбедности одвијања интерног саобраћаја.
Генерални план насеља Ада и Мол уређује планирану радну зону и прописује опште и посебне
услове за изградњу радних комплекса.
•
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Обухват границе плана одређен је површинама целих и делова катастарских парцела у катастарској
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општини Ада преко којих се планира изградња нове саобраћајнице у грађевинском и делом у ванграђевинском
подручју насељеног места Ада.
За почетну тачку описа границе обухвата плана утврђена је тачка број 1 на северном делу
катастарске парцеле број 5377 К.О. Ада. Даље граница продужава у правцу југоистока и долази до тачке број 2,
затим скреће у правцу југозапада до тачке број 3 на тромеђи парцела број 5377, 5379 и 5378 све К.О. Ада.
Од тачке број 3 граница скреће у правцу југа и прати границу парцела број 5379 и 5378 све К.О. Ада
до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела број 5379, 5378 и 5376/3 све К.О. Ада. Затим, граница скреће
у правцу истока до тачке број 5 на тромеђи катастарских парцела број 5376/3, 5378 и 5912 све К.О. Ада.
Граница наставља у истом правцу до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела број5374/2, 5912 и 5911/1
све К.О. Ада.
Карта 02:

КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА ПЛАНА
Р 1 : 2500

Од тачке број 6 граница скреће у правцу југоистока до тачке број 7 на тромеђи парцела број 5778,
5911/1 и 5912 све К.О. Ада и скреће у правцу југозапада до тачке број 8 на пресеку катастарских парцела број
5778 и 5912 све К.О. Ада. Граница затим скреће у правцу југозапада до тачке број 9 на тромеђи катастарских
парцела број 5778, 5912 и 6108 све К.О. Ада.
Од тачке број 9 граница скреће у правцу истока, прати северну границу катастарске парцеле број
6108 К.О. Ада све до тачке број 10 на тромеђи парцела број 5911/1, 5923 и 6108 све К.О. Ада. Даље граница
скреће у правцу југа и прати међу катастарских парцела број 6108 и 5923 све К.О. Ада до тачке број 11 на
пресеку катастарских парцела број 5869, 5936, 5923 и 6108 све К.О. Ада. Потом, граница скреће у правцу
североистока и прати северну границу катастарске парцеле број 5936 К.О. Ада до тачке број 12.
Од тачке број 12 граница скреће у правцу југоистока до тачке број 13 на тромеђи катастарских
парцела број 5936, 5937 и 5935 све К.О. Ада, затим наставља у истом правцу уз источну границу катастарске
парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 14.
Од тачке број 14 граница скреће у правцу југоистока сече катастарске парцеле број 5935 (насип),
5910 (река Тиса) и 15829 (река Тиса) све К.О. Ада до источне обале Тисе и тачке број 15 на граници са
катастарском парцелом број 15827/2 К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу севера до тачке број 16 на
тромеђи катастарских парцела број 15827/2, 15829 све К.О. Ада и 7863 К.О. Падеј на граници са катастарском
општином Падеј (општина Чока).
Од тачке број 16 граница скреће у правцу југоистока и прати источну границу општине Ада према
општини Чока (потез стара Тиса) до тачке број 17 на тромеђи општина Ада, Чока и Кикинда. Потом, граница
скреће у правцу југа и прати источну границу катастарске парцеле број 15827/1 К.О. Ада до тачке број 18,
скреће у правцу југозапада и прати јужну границу катастарских парцела број 15827/1, 16081 (насип) и 15827/2
све К.О. Ада до тачке број 19. Катастарске парцеле број 15825 и 15826 све К.О. Ада које имају приступ преко
катастарске парцеле број 15827/2 К.О. Ада, не улазе у обухват плана.
Од тачке број 19 граница скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број
15827/2 К.О. Ада до тачке број 20, затим скреће у правцу северозапада и сече катастарске парцеле број 15829
(река Тиса), 5910 (река Тиса) и 5935 (насип) све К.О. Ада до тачке број 21 на тромеђи катастарских парцела
број 5937, 5935 и 5938 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу запада и прати јужну, затим и источну
границу катастарске парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 22 на тромеђи катастарских парцела број 5937,
5938 и 6939 све К.О Ада.
Од тачке број 22 граница скреће у правцу запада до тачке број 23 уз јужну границу катастарске
парцеле број 5937 К.О. Ада, затим скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број
5937 К.О. Ада до тачке број 24. Потом, граница скреће у правцу југозапада и прати јужну границу катастарске
парцеле број 5870 К.О. Ада до тачке број 25, скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске
парцеле број 5870 К.О. Ада до тачке број 26.
Од тачке број 26 граница скреће у правцу запада, сече парцелу некатегорисаног пута до тачке број
27, наставља у истом правцу уз јужну границу катастарске парцеле број 5868 К.О. Ада до тачке број 28. Затим,
граница скреће у правцу југозапада, сече парцелу некатегорисаног пута до тачке број 29. Граница скреће у
правцу запада и прати јужну границу катастарске парцеле број 5780 К.О. Ада до тачке број 30 на тромеђи
катастарских парцела број 5780, 5781 и 5912 (канал) све К.О. Ада.
Од тачке број 30, граница наставља у истом правцу, сече катастарску парцелу број 5912 К.О. Ада
(канал) до тачке број 31 и границе са катастарском парцелом број 5376/1 К.О. Ада. Потом граница скреће у
правцу југозапада и прати јужну и југозападну границу парцеле 5376/1 К.О. Ада по свим ломовима (тачка број
32, 33, 34, 35, 36 и 37) до тачке број 38.
Од тачке број 38 граница се креће у правцу североистока до тачке број 39 на тромеђи катастарских
парцела број 5376/3, 5379 и 5376/4 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу северозапада до тачке број 40
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на тромеђи катастарских парцела број 5377, 5376/4 и 6099 (пут) све К.О. Ада. Граница скреће у правцу
југозапада уз међу катастарских парцела број 5376/4 и 6099 (пут) све К.О. Ада до тачке број 41, затим скреће у
правцу северозапада и сече катастарску парцелу број 6099 (пут) К.О. Ада до тачке број 42.
Од тачке број 42 граница скреће у правцу североистока и прати северозападну границу катастарске
парцеле број 6099 (пут) К.О. Ада до тачке број 43. Даље граница скреће у правцу југоистока, сече парцелу пута
до тачке број 43 на међи са катастарском парцелом број 5377 К.О. Ада.
Од тачке број 43 граница скреће у правцу североистока и прати северозападну гарницу катастарске
парцеле број 5377 К.О. Ада до тачке број 44, потом граница скреће у правцу северозапада и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе плана.
Укупна површина подручја за израду плана је cca 83,94 ha.

правила уређења
3.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА
УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА

1. Основни правци уређења и организације простора
Концепција уређења овог простора проистекла је из услова и намене утврђених плановима вишег
реда, а условљена је карактером постојећег стања и геоморфологијом терена.
За почетну тачку узета је стационажа планираног прикључка, односно укрштање предметног пута са
државним путем II реда број 122 код km 18+531 које је изабрано и за стационажу km 0+000.00 предметног
општинског пута. Општински пут налази се у склопу саобраћајног решења који повезује Аду у Бачкој, на десној
обали реке Тисе, и Падеја у Банату, на левој овали. Укупна дужина деонице пута је 1+538,14 km.
Траса пута једним делом пролази кроз насељено место Ада где пресеца блок број 39 и планирану
радну зону (прилазни пут са бачке стране), прелази друмски мост на реци Тиса и наставља правац кроз атар
К.О. Ада (прилазни пут са банатске стране) уз границу са општином Чока према Падеју. Планирана изградња
друмског моста на реци Тиса је на речном километру 102+160 код Аде.
Саобраћајно чвориште на почетку трасе општинског пута планирано је са укрштањима са
савременом кружном раскрсницом. Као тако, планирано укрштање кружним током треба да буде
димезионисано са централним острвом које треба да обезбеди несметаност тока за све врсте моторног
саобраћаја, даје висок ниво услуге и висок степен у безбедном одвијању самог саобраћаја. Исто тако, мора да
буде изведена тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и искључивати са пута уз обезбеђење зона
потребне прегледности у складу са прописима. За возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр.
теретно возило са приколицом), неопходно је извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун
кружног подеоника како би се обезбедила проходност таквих возила.
Саобраћајница је планирана као двотрачни пут ширине коловоза од 7,1 m, тј. са две саобраћајне
траке ширине 3,25 m и две ивичне траке ширине 0,3 m.
Нормални попречни профил ове саобраћајнице предвиђен је за општински пут и као насељска
обилазница. Издвајањем транзитног саобраћаја створиће се могућност да се ова саобраћајница димензионише
према расположивим теренским условима и захтевима локалног саобраћаја.
Предметна саобраћајница предвиђена је за следеће деонице:
(X1) – од кm (1) 0+000,00 до кm (16) 0+588,42 прилазни пут са бачке стране,
(Y) – од кm (16) 0+588,42 до кm (29) 0+872,67 друмски мост на реци Тиса и
(X2) – од кm (29) 0+872,67 до кm (47) 1+538,14 прилазни пут са банатске стране.
Основ за изградњу предметног пута је образовање грађевинске парцеле за коју је неопходно
дефинисати услове и смернице за уређење и изградњу, што је и предмет планског документа. У
ванграђевинском подручју неопходно је смањити фонд шума и шумског земљишта како би се образовала
грађевинска парцела у ванграђевинском подручју за изградњу пута.
2. Подела простора на урбанистичке целине и зоне
и њихове карактеристике
Грађевинско подручје насеља Ада у границама обухвата плана подељено је на постојеће блокове тј.
урбанистичке целине, док се на планираном грађевинском земљишту у ванграђевинском подручју образује
нова урбанистичка целина. У циљу боље прегледности, лакше обраде и једноставнијег сналажења и употребе,
урбанистичке целине подељенe су на зоне за које важе иста правила уређења и грађења. Зоне су, у складу са
одредницама ППО Ада и ГП-а насеља Ада и Мол, постојећим начином коришћења земљишта и могућностима
трансформације урбаног ткива предвиђене за:
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Карта 03: ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ ПРОСТОРА
НА ПОСЕБНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Р 1 : 2500

•

(зона I) -пут:
простор би био ангажован са ширином коловоза од 7,10 m и то у профилу насељске
саобраћајнице у грађевинском подручју и општинског пута у ванграђевинском подручју; у својој
регулационој ширини од 20 m може да има упојне јаркове и тротоаре у грађевинском подручју и
бициклистичку стазу и заштитне појасеве у целој дужини пута;

•

(зона II) –радна зона:
могуће је планирати радне комплексе индустрије, мале привреде и складишта (отворених и
затворених) који би се користили делимично за производњу првенствено прехрамбених
производа, а делимично и као дистрибутивни центар за снабдевање продаваца прехрамбеном и
колонијалном робом; могућа је изградња рибњака;

Планира се хортикултурно опремање свих слободних неизграђених површина које су обухваћене
границом плана, како би се оплеменио простор и смањили негативни утицаји на окружење од буке и
аерозагађења ваздуха услед повећане фреквенције саобраћаја. Посебну заштиту имају подручја шума и
шумског земљишта у ванграђевинском подручју.
4.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Планом се прописује обавеза израде урбанистичких пројеката за следеће површине:

•

за специфичне садржаје у радној зони из технолошких разлога,
код промене намене (технолошког процеса) постојећих радних комплекса,
за изградњу рибњака и
- за изградњу свих објеката на шумском земљишту уз поштовање основа за газдовање шумама и у складу
са ловном основом регистрованих ловишта.
5. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
•
•

5.1.

Површине јавне намене

У границама обухвата овог плана површина јавне намене је земљиште у грађевинском подручју:
саобраћајница и земљиште мелиоративних канала (комуналне површине), као и у делу изван граница
грађевинског подручја планиране за саобраћајницу предметног општинског пута.
Јавне површине и објекти се образују на следећим катастарским парцелама:
(а) Пут
Деоница (X1) обухвата следеће катастарске парцеле број 6108, 5779, 5780, 5868 и 5869 све К.О. Ада
и делове катастарских парцела број 5377, 5379, 5376/1, 5376/3, 5870, 5936, 5937, 6112 и 6113 све К.О. Ада. Део
пута који се укршта се мелиоративним каналом припада самом каналу на катастарској парцели број 5912 К.О.
Ада како би се изградио пропуст преко мелиоративног канала.
Деоница (Y) обухвата друмски мост на реци Тиса и припада катастарским парцелама број 5935
(насип), 5910 (река Тиса) и 15829 (река Тиса) све К.О. Ада.
Деоница (X2) обухвата следеће делове катастарских парцела број 15827/2, 16081 (насип) и 15827/1
све К.О. Ада.
(б) Мелиоративни канал
Обухвата део катастарске парцеле број 5912 К.О. Ада у границама обухвата плана.
5.2. Биланс површина
У наредној табели дати су нумерички показатељи планираних садржаја. Површине по појединим
наменама изражене су у хектарима, а исказано је и њихово учешће у односу на укупну бруто површину.
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НАМЕНА

ОЗНАКА
ЗОНЕ

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАНИЦАМА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ПУТ (деонице X1 и X2)
МЕЛИОРАТИВНИ КАНАЛ
РАДНА ЗОНА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ПУТ
НАСИП
ЦРПНА СТАНИЦА
ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАНИЦА
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ (деоница Y)

I
II

I

11.04.2013.
2013.04.11.

ПОВРШИНА
(ha)

(%)

09-81-59
02-84-65
00-16-54
06-80-40

11,70
3,40
0,20
8,10

07-02-09
02-84-16
04-04-07
00-13-86

8,36
3,38
4,81
0,17

67-10-20
00-14-56
66-65-34
00-30-30

79,94
0,17
79,41
0,36

УКУПНА ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
83-93-88
100,00
Планом је обухваћена површина од 83,94 ha.
Грађевинско подручје заузима грађевинско земљиште јавне намене, пут у површини од 2,85 ha и
мелиоративни канал површине 0,16 ha, што представља 3,60% од укупне површине плана. Површина остале
намене у границама грађевинског подручја је у функцији радне зоне и то 6,80 ha, што представља 8,10%
укупне површине плана.
Грађевинско земљиште изван граница грађевинског подручја заузима 8,36% укупне површине плана.
Земљиште је у режиму планиране саобраћајнице, насипа и црпне станице.
Земљиште изван граница грађевинског подручја заузима 79,94% укупне површине плана које је у
функцији пољопривредног, шумског и водног земљишта.
Укупна површина прилазних саобраћајница је 5,69 ha, што представља 6,78% укупне површине
плана. Планирана површина друмског моста је 0,30 ha што представља 0,36% укупне површине плана.
6.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1.

Општа правила за уређење саобраћајне површине

Подручје обухваћено планом налази се на простору који има релативно повољне саобраћајне
услове. Постоји више елемената који утичу на предлог решења. То су, пре свега, топографске карактеристике и
систем мелиоративних канала који представљају један од примарних комуналних система насеља.
Правила за уређење
моторизованог саобраћаја
У планерском смислу врши се изградња нових деоница на новопројектоване ширине коловоза од 7,10
m у зависности од потребе и категоризације у планираном систему.
Систем отворених упојних јаркова као начина одвођења атмосферских вода се задржава, с тим да се
мора дати акценат на редовно одржавање овог типа комуналне инфраструктуре са ревитализацијом већ
постојећег система и враћањем истог у функцију, што се односи и на појас банкина које су у нераскидивој
функцији са упојним јарковима.
Карта 04:

ПЛАН САОБРАЋАЈА СА РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИМ
РЕШЕЊЕМ (са аналитичким елементима за обележавање површина)
Р = 1 : 2500

Правила за уређење немоторизованог кретања
(бициклистички и пешачки саобраћај)
Ова врста кретања по својим карактеристикама представља најприроднији начин кретања и обухвата
бициклистичка и пешачка кретања у ужем смислу.
Иако је повећање степена моторизације у последњим деценијама прошлога века условило смањење
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атрактивности за овај вид кретања, савремени трендови указују на повећање учешћа немоторизованих кретања
у броју остварених путовања нарочито у мањим насељима и сеоским подручјима. У том смислу непходно је
извршити популаризацију и враћање овог вида кретања, пре свега што оваква кретања нужно не захтевају
посебну тј. нову инфраструктуру. Како је због специфичних профила саобраћајнице и друмског моста изградња
бициклистичких стаза може наићи на проблеме, препорука је да се кроз низ техничко-регулативних и
саобраћајано-техничких мера (увођење посебних режима саобраћаја, ограничење брзине кретања моторног
саобраћаја, изградње тротоара и сл.) стимулише употреба ових видова кретања узимајући у обзир повољну
конфигурацију терена као и време путовања, за задовољавање основних сврха путовања и то кућа-посао и кућашкола, рекреације и сл.
На приступном путу са бачке стране (деоница X1) и на друмском мосту (деоница Y) планиране су
пешачке стазе са обе стране коловоза. Ширину пешачке стазе предвидети од 1,55 m, а на друмском мосту од 1,00
m. Уз пешачку стазу на друмском мосту са обе стране поставити ограде.
Правила за уређење
стационарног саобраћаја
Могуће је планирати изградњу паркиралишта за путничка и доставна возила за кориснике услуга радне
зоне на грађевинском земљишту остале намене под условима дефинисаним кроз правила грађења.
Димензије паркинг места на свим површинама предвиђеним за паркирање треба да буду у складу са
важећим стандардима и прописима. Сва паркиралишта, с обзиром на карактер зоне треба да буду изведена од
БТ елемената, са дрворедима дуж редова паркинга, чиме се обезбеђује засенченост паркиралишта.
6.2.

Општа правила за уређење комуналне мреже

Карта 05:

МРЕЖА И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р = 1 : 2500

6.2.1.

Хидротехничка инфраструктура

У оквиру границе обухвата плана налази се мелиорациони канал К-III-3 на парцели 5912 К.О. Ада
која је у власништву СО Ада. У канал се упуштају отпадне воде градске канализације насеља Мол и отпадне
воде фабрике конзерви „Зора“ Мол.
Димензије канала су: дубина 1,7 m, ширина 1,4 m, нагиб 1:1,5.
Обале канала су стрме, нестабилне са стално присутним обрушавањем и подвирним водама у
кориту канала и испред ЦС, за време високих водостаја Тисе. За радове на одржавању овог канала неопходно
је обезбедити увек проходну багерску стазу.
Атмосферска вода се са коловоза одводи попречним падом до канала уз нижи ивичњак, а затим
даље подужно до сливника који су предвиђени на размаку од по 15 m. Кроз сливнике се вода директним током
испушта на терен.
Забрањено је испуштање отпадних вода у мелиорационе канале и отворене водене системе, осим
вода које по класификацији одговарају II класи вода. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у
отворене водотоке, оне се морају обавезно комплетно пречистити (примарно и секундармо) тако да
задовољавају критеријуме II класе вода.
Сагледавајући постојеће квалитативне и квантитативне карактеристике постојећег система
мелиоративних канала, оцена је да исти може да одговори будућим потребама снабдевања водом на подручју
обухваћеном планом.
На локацији, на којој се планира изградња предметног пута, налазе се следећи водопривредни
објекти:
- Одбрамбени насип дуж десне обале реке Тисе, односно прва одбрамбена линија са котом 1 % велике
воде Тисе од 81,72 m н.в.
- Одбрамбени насип дуж леве обале велике воде Тисе.
- Чуварница насипа ЧН-3 Ада са свим припадајућим елементима (магацин, двориште итд.) на насипској
стационажи km 100+350.
- Црпна станица за одводњавање слива Буџак и Ађанска бара ЦС-3 са укупним капацитетом Q=1500 l/s
која је на насипској стационажи km 100+440.
Снабдевање санитарном водом у граници обухвата плана биће преко постојеће водоводне мреже,
са планираним проширењем и реконструкцијом према потреби простора.
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Енергетска инфраструктура

Планирана је реконструкција свих неквалитетних делова електроенергетске мреже. Препоручује се
каблирање електроенергетске мреже.
Расвету поставити дуж пута на деоницама X1 и Y на стубу са по две светиљке уз коловоз.
Минимална висина стуба светиљки је 3,25 метара.
6.2.3.

Телекомуникациона инфраструктура

У оквиру попречних профила улица резервисани су независни коридори за телекомуникационе
инсталације, што обезбеђује могућност рационалне и етапне реализације.
7.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Уређење парцела у радној зони треба да се заснива на функционалном распореду зеленила унутар
комплекса. При томе треба користити вегетацију различите висине, брзорастуће дрвеће и шибље у
комбинацији са дуговечним квалитетним и декоративним стаблима. Слободне површине око објеката треба
улепшати декоративним листопадним и четинарским дрвећем, шибљем и цвећем. Ако не постоји могућност
садње дрвећа, треба користити партерну вегетацију, покриваче тла или декоративни травњак.
Поставка новопланираног линеарног зеленила - дрвореда треба да се заснива на садржају
попречних профила улица. За улице профила ужег од 20 m, које не могу да садрже са обе стране високо
зеленило, користити ниже дрвеће мањих округластих крошњи, или пак формирати једнострани дрворед.
Важно је ускладити поставку дрвореда са колским прилазима објектима. Уређење уличног простора
оплемењује се поставком жардинијера, озелењавањем подзида и вертикалним озелењавањем фасада.
За дрвореде се предвиђа следеће:
- Дрвореди треба да су састављени од врста са високоформираним хабитусом, отпорних на еколошке
услове (вибрације, оштећења дебла, кресање крошњи и сл.).
- Пожељно је да су примењене врсте аутохтоне, адаптиране на постојеће услове и да не захтевају посебне
услове одржавања.
- У примени врста зеленила држати се традиције код избора саднице, али и применити оне врсте које могу
да задовоље еколошко-естетске захтеве, као и услове координације са мрежама техничке
инфраструктуре.
Дрвореди као категорија насељског зеленила треба да буду третирани правилно и то везано за саму
изградњу. У оквиру урбанистичке документације за саобраћајницу утврђени су сви неопходни услови и елементи
за подизање одговарајућег зеленила (дрвореда, живица, травњака).
Минимална одстојања од стабла до објекта и ивице рова инсталација:
1.
Објекат-високоградња
5,00 m
2.
Водовод
1,05 m
3.
Гасовод
2,00-2,50 m
4.
Канализација
2,50-3,50 m
5.
ПТТ
1,50 m
6.
Електроинсталације
1,50 m
7.
Топловод
2,00 m
8.
ТТ инсталације
1,00-2,00 m
У зони од 6,00 m од ивице канала није дозвољено сађење дрвореда.
Паркинг-просторе покрити широким крошњама листопадног дрвећа на растојању стабала од 10 m.
Уколико не постоји травната трака за садњу, иза сваког четвртог паркинг-места оставити простор за дрво.
Заштитно зеленило на косинама (теренима непогодним за изградњу) осим високе вегетације,
треба да садржи и шибље јаког кореновог система које на стрмим деловима штити терен од спирања
земљишта. Проценат заступљености високе вегетације износи 60-70 % од укупне озелењене површине,
шибље је планирано на ивичним и стрмим деловима простора.
8.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
1. Посебни услови за уређење простора и мере заштите
животне средине

Мере заштите и унапређење животне средине
За решавање угрожености животне средине у подручју плана и ужој зони, потребно је квалитативно и
квантитативно пратити све негативне појаве да би се обезбедиле адекватне мере са становишта штетности,
приоритета и могућности спречавања избацивања штетних материја у околину, у складу са утврђеним
законским обавезама.
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На основу оцене о постојећем стању и планираних активности, у области заштите и унапређивања
квалитета средине потребне су:
- обнова и ревитализација девастираног;
- спречавање и ограничавање нових загађења и
- реконструкција кoja отклања све недостатке технологије штетнe за животну средину.
Изградњом инфраструктурног коридора општинског пута, у погледу основних еколошких утицаја на
околину је загађење земљишта, воде и ваздуха која су најизраженија током експлоатације пута. Неопходно је
предузети одређене мере заштите како би се штетни утицаји који настају од употребе пута на овом подручју
ублажили или у потпуности елиминисали.
Бука -представља један од најизраженијих утицаја који пут има на околину с обзиром на повећану
фреквенцију саобраћаја те је потребно предузети одређене мере заштите у виду подизања зелених засада који
би донекле спречавали ширење буке.
Загађење ваздуха -се јавља као продукт рада аутомобилских мотора у виду штетних органских и
неорганских компоненти те би требало водити рачуна да се у непосредној околини коридора пута на
пољопривредном земљишту не сеју културе намењене исхрани.
Загађење тла -у погледу загађења тла, издвајају се две фазе које се односе на период изградње и
период експлоатације. Код изградње ће се ова проблематика огледати у потребама за транспортом огромних
количина грађевинског материјала и да се са великих површина скине горњи, репродуктивно најквалитетнији
слој. У фази експлоатације пута загађење тла је углавном последица следећих процеса: загађење од
површинских вода са коловоза, таложење издувних гасова, одбацивање органских и неорганских отпадака,
просипање терета, доношења ветром, развејавања проласком возила и сл. Дестабилизација тла такође може
бити узрок деградације, што се рефлектује појавом клизања и одрона, ерозије, променом пермабилитета тла и
сл. Деградацију земљишта могу изазвати и отварања позајмишта, формирање депоније и др.
Загађење воде -процес загађења воде карактеришу две основне фазе- загађења у изградњи
(привременог карактера) и загађење у току експлоатације. У фази експлоатације пута логично је очекивати да
ће загађење воде првенствено бити последица таложења штетних материја на коловоз и то: таложење
издувних гасова, горива, уља и мазива као и одбацивање органских и неорганских отпадака употреба соли у
зимском периоду и др. које се спирају падавинама.
Мере заштите и унапређење природе
Током пројектовања и изградње предметне саобраћајнице, смањити вероватноћу доспевања
животиња које користе еколошки коридор на пут и судара возила са птицама и ситним сисарима и предвидети
посебне пролазе за животиње на местима укрштања са Тисом као прекограничним еколошким коридором:
1. приликом изградње новог друмског моста неопходно је обезбедити пролазе за ситне копнене животиње
са обе стране обале еколошких коридора који одговарају потребама законом заштићених животињских
врста;
2. уређивањем вегетације уз еколошки коридор (сужавање зеленог појаса испред прелаза, садњом
жбунасте вегетације) усмерити животиње према изграђеним прелазима и
3. детаљне услове за прелазе и пролазе за животиње тражити од Покрајинског завода за заштиту
природе.
Обезбедити функционисање еколошког коридора у обухвату плана, с обзиром да је подручје
обухваћено планом еколошки осетљив простор:
1. ради заштите ноћних врста угрожених од извора светлосног зрачења (који за многе од њих
функционишу као светлосне клопке), није дозвољено директно осветљење еколошког коридора;
2. забрањено је садити инвазивне врсте на простору еколошких коридора, а током уређења зелених
површина треба одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно
одржавање зелених површина.
Умањити деградацију коридора и предузети мере заштите за спречавање настанка и ширења
последица евентуалних акцидентних ситуација приликом коришћења саобраћајнице.
У циљу заштите квалитета животне средине као предуслова за очување биодиверзитета, поштовати
следеће законске захтеве (чл. 9. Закона о заштити животне средине):
- свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим проузрокује најмању
промену у животној средини;
- начело предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и коришћењем
најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме,
- природне вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује очување
вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и предела,
- непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за предузимање мера спречавања
деградације животне средине у случају могућих или постојећих значајних утицаја на животну
средину.
Током израде плана и изградње предвиђених објеката треба имати у виду члан 99. Закона о заштити
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природе, којим је предвиђена обавеза извођача радова/налазача да пронађена геолошка и палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност,
пријави Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и преузме мере заштите од уништења,
оштећења или крађе.
Заштита градитељског наслеђа
У Регистру заштићених културних добара и евиденцији објеката под претходном заштитом на овом
простору нема евидентираних објеката.
Уколико се у току извођења радова наиђе на «природно добро» које је геолошко-палеонтолошког или
минерално-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својства природног споменика), Извођач
радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Р. Србије и да преузме мере како се природно
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Мере заштите од ратних дејстава
Према процени угрожености од ратних разарања, путеви и мостови могу бити и главни циљеви
напада. То указује да је потребно предузети све техничко-технолошке и урбанистичке мере заштите да би се
смањио обим повредивости околног простора.
При пројектовању нових зграда, комуналних објеката, обавезна је примена свих прописа и смерница,
а у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу склоништа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/83 и
„Службени Војни лист“, бр. 13/98), одлукама донешеним на нивоу Општине, односно условима добијеним од
одговарајућих органа Министарства одбране Републике Србије.
Заштита од елементарних непогода
и других катастрофа
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима.
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким
противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
- објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу;
- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, по којима најудаљенија
тачка коловоза није даља од 25,00 m од габарита објекта;
Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником за електро-инсталације ниског
напона („Сл. лист СРЈ“, број 28/95) и Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл.
лист СРЈ“, бр. 11/96).
Високе воде Тисе и канала проузрокују поплаве, као и подизање подземних и процедних вода.
Деоница Y предметне саобраћајнице је на реци Тиса, тако да се цео простор доводи на просечну безбедну
коту.
Угроженост и повредивост простора са аспекта елементарних непогода условљено је
међузависношћу изградње и природне средине, разних природних фактора и узрока који делују унутар урбане
средине.
Нарочиту пажњу потребно је обратити на све подземне инсталације, како не би дошло до прекида
истих.
2. Посебни услови за неометано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама
Кретање инвалидних лица омогућити пројектовањем оборених ивичњака на местима пешачких
прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и нижих нивоа, одн. од 1:20 (5%) до
1:12 (8%), обезбеђењем довољне ширине (мин. 90 cm), безбедних нагиба и одговарајућом обрадом површина.
Кроз израду техничке документације применити одредбе Правилника о условима за планирање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (»Сл. гласник РС«,
бр. 18/87).
3. Мере енергетске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације
објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
•
приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката;
•
користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката
(полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
•
у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
•
постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне, кровне или
самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;
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код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим
се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским
својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне
дозволе.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
9. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И ПРЕПОРУКЕ
Геоморфолошке одлике
У посматраним границама плана, обухваћено подручје у висинском погледу простире се на две
целине.
Најнижи део општине је алувијална раван која се простире десном обалом Тисе дуж читавог тока,
осим уз саму северну границу општине, где се на долину Тисе наслања лесна тераса. Читава алувијална раван
Тисе незнатно варира око 75 m надморске висине.
Лесна тераса је 7,00-8,00 m виша од алувијалне равни (82.00-84.00 m надморске висине). Она је
благо нагнута према Тиси, а у алувијалну раван се спушта косом падином јасно израженом.
Сеизмолошке карактеристике
У погледу сеизмичност, према карти макросеизмичке рејонизације, за повратни период од 200
година, издате од Сеизмолошког завода у Београду 1987. године, подручје општине Ада се налази у зони са
могућим интензитетом потреса од 70 MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.
Површинске и подземне воде
Највећи утицај на подручје плана има природни водоток реке Тисе која тече источном периферијом
ађанске општине.
Главни максимум водостаја на Тиси се јавља у априлу, услед топљења снега и пролећних киша и
дотоком од притока. Споредни максимум се јавља у децембру и резултат је јесењих киша. Главни минимум се
јавља у октобру, као последица сушног периода у другој половини лета и великог испаравања. Споредни
минимум пада у зимске месеце, у јануару и фебруару, а последица је излучивања падавина у облику снега.
Осцилације водостаја Тисе износе око 5 метара у току године, а средњи проток Тисе у зони Аде и
Мола износи 913 m3/sec. Постојећи одбрамбени насипи врше своју основну улогу, али при високим водостајима
Тисе, подземне воде угрожавају ниске терене на алувијалној равни.
Ниво подземне воде је под директним утицајем реке Тисе и креће се у опсегу од 1 m до 3 m од
површине терена, зависно од локалитета и годишњег доба. Плитке подземне воде јављају се у зони
алувијалне равни на дубинама 100 cm до 150 cm од априла до септембра и 150 cm до 200 cm од октобра до
марта. Водостај Тисе је увек у тесној вези са дубином плитких издани из чега проистиче редовно одржавање
мреже мелиорационих канала иза одбрамбених насипа, а присутне су и изненадне појаве великих подземних
вода које могу бити резултат климатских промена.
10. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена
регулационом линијом према јавном путу (односно јавној површини са које је могућ приступ), границама
парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.
Грађевинска парцела се може образовати на земљишту које је планом предвиђено за изградњу и
које одговара условима садржаним у правилима уређења и у правилима грађења.
Пут
Специфична врста, карактер и положај саобраћајнице у простору условили су и специфично
формирање грађевинске парцеле.
У посматраном подручју препарцелацијом формира се грађевинска парцела деонице пута X1 од
следећих катастарских парцела број 6108, 5779, 5780, 5868 и 5869 све К.О. Ада и делова катастарских парцела
број 5377, 5379, 5376/1, 5376/3, 5870, 5936, 5937, 6112 и 6113 све К.О. Ада
На шумском земљишту изван граница грађевинског подручја, формира се грађевинска парцела
деонице пута X2 препарцелацијом од делова следећих катастарских парцела број15827/2, 16081 (насип) и
15827/1 све К.О. Ада.
•
Минимална ширина је 12,0 m (оптимално 20,0 m).
•
Минимална површина се не условљава.
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Овај појас препарцелације је гранична вредност, што значи да до израде главног пројекта треба
дефинисати стварне потребе за путни појас. Саставни део главног пројекта је и елаборат о експропријацији
који ће дефинитивно утврдити границе путног појаса. Из тих разлога је у оквиру регулационог плана дата
оптимална ширина коридора саобраћајнице, како би се створили услови за њену реализацију.
Деоница пута Y обухвата друмски мост на реци Тиса за који се не формира засебна грађевинска
парцела. Објекат моста се бележи на катастарској парцели насипа број 5935 К.О. Ада и на катастарској
парцели реке Тиса број 5910 и број 15829 све К.О. Ада у ширини од 11,0 m, односно у изграђеној ширини.
Радна зона
Грађевинска парцела формира се парцелацијом и/или препарцелацијом катастарских парцела у зони
II у грађевинском подручју обухвата плана.
•
Минимална ширина уличног фронта је 15,0 m (оптимално 20,0 m).
•
Минимална површина је 450,0 m2 (оптимално 1 000 m2).
Атар
На катастарским парцелама изван граница грађевинског подручја формирање грађевинских парцела
мора бити у циљу очувања пољопривредног, шумског и водног земљишта.
11. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
Регулисање односа у простору је извршено дефинисањем положаја нових регулационих линија,
граница зона и осе саобраћајнице и постављањем регулационих линија, односно граница зона, у односу на осу
саобраћајнице, односно грађевинских линија у односу на: регулациону линију саобраћајнице, регулацију јавних
површина и границу зоне.
Реализација општинског пута захтева значајне активности након доношења регулационог плана. То
подразумева, поред осталог, припрему техничке документације којом ће се дефинисати сви технички елементи
који трасу пута одређују у простору. Идејним и главним пројектом аналитички одредити трасу пута,
хоризонталну и вертикалну регулацију, прикључке, попречне и подужне профиле, објекте и комуналне водове.
Приликом израде пројектне документације могућа су одступања (и померања) датих стационажа,
кота нивелете и попречних профила за ± 10% од свих планираних вредности.
Утврђивање регулационе
и грађевинске линије
Планом су утврђене регулационе линије предметне саобраћајнице, и то као регулационе линије по
постојећој и новоформираној граници парцеле. Ширина регулације саобраћајнице задржана је у постојећој
урбаној матрици (државни пут II реда), а на новоформираним површинама је најчешће од 20,0 m. Сви технички
елементи дефинисани су на графичком приказу „План саобраћаја са регулационо-нивелационим решењем (са
аналитичким елементима за обележавање површина)“ у Р 1:2500.
У односу на регулационе линије и регулацију јавне намене, планиране су грађевинске линије. За
постојеће објекте који се задржавају и у случају реконструкције, задржавају се постојеће грађевинске линије.
За планиране објекте утврђена је грађевинска линија на следећи начин:
- на удаљености минимално 15,0 m од регулационе линије пута и
- зона заштите уз мелиоративне канале је 7,0 m од ивице канала у грађевинском подручју и 14,0 m изван
граница грађевинског подручја.
У планираној зони II растојање основног габарита индустријског објекта, објекта мале привреде и
складишта и линије суседне парцеле је минимум 3,00 m. Међусобна удаљеност индустријских објеката,
објеката мале привреде и складишта са објектима на суседним парцелама не може бити мање од 6,00 m.
12. ПРАВИЛА НИВЕЛАЦИЈЕ
Иако су теренски услови повољни, нивелационо решење саобраћајнице знатно зависи од намена и
услова подручја преко којег се протеже. То се, пре свега, односи на укрштање са државним путем II реда бр.
122, укрштање са реком Тиса и на потезу „Стара Тиса“. На тим местима дефинисана је кота нивелете
саобраћајнице, која се од укрштања са путем Р-122 (Тк=81,8 m н.в.) преко вештачког језера и укрштања са
мелиоративним каналом (Тр-1-Тр-2=81,00 m н.в.) до друмског моста на реци Тиса (прилазни пут са бачке
стране) креће од 80,06 m до 87,90 m надморске висине, са просечним подужним нагибом од 0,2 %. Пројектом
предвидети да се преласком вештачког језера (затечено стање) саобраћајница висински прилагођава терену.
Друмски мост на реци Тиса је лучне конструкције, а планирана доња ивица конструкције (ДИК) је
минимално на коти 91,36 m надморске висине. У темену лука кота нивелете саобраћајнице је 93,20 m
надморске висине, у осовини обалног ослонца са бачке стране је Тm-1= 87,90 m надморске висине и банатске
стране Тm-2=90,00 m надморске висине.
У сектору прилазног пута са банатске стране који води према општини Чока нивелација се
прилагођава постојећем насипу и планираној раскрсници кружног тока на катастарској општини Падеј (општина
Чока). На тим местима дефинисана је кота нивелете саобраћајнице од 90,00 до Тn=83,00 (насип) m надморске
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висине, па све до границе са општином Чока Т8=82,85 m надморске висине.
Табела: Списак координата темених тачака
осе саобраћајнице

Tk
Tk-1
Tk-2
Tk-3
Tp-1
Tp-2
Tm-1
Tm-2
Tn

Y
7 433 315,42
7 433 322,24
7 433 308,59
7 433 341,05
7 433 576,32
7 433 586,98
7 433 875,10
7 434 155,80
7 434 644,78

X
5 071 692,61
5 071 719,15
5 071 667,29
5 071 682,81
5 071 562,43
5 071 560,74
5 071 577,01
5 071 539,19
5 071 405,40

Z [m н.в.]
81,80
81,76
81,74
81,30
81,01
81,01
87,90
90,00
83,01

Грађевинско подручје обухваћено планом, налази се на терену који је под великим утицајем
површинских и подземних вода, па је за потребе коришћења земљишта формиран систем мелиоративних
канала. Преко ових канала вода се евакуише у реку Тиса.
Коте терена на неизграђеном земљишту крећу се од 78,00 до 81,50 m н.в., што не задовољава
услове за изградњу планираних садржаја. Да би се остварила могућност реализације појединих делова зоне,
неопходно је насипање терена до коте која обезбеђује сигурност и могућност одводњавања површинских и
подземних вода.
У том смислу се нивелационим планом предвиђа насипање терена у непосредној близини реке Тиса
и на потезу Стара Тиса, а све у складу са пројектом саобраћајнице.
На графичком приказу „План саобраћаја са регулационо-нивелационим решењем (са аналитичким
елементима за обележавање површина)“ у Р 1:2500 дат је висински положај планиране саобраћајнице, који
представља основу за пројектовање садржаја. Након детаљнијих снимања у оквиру пројектовања саобраћајнице
могућа су одређена одступања, тако да нивелациони план представља основу за даљу разраду.
Детаљно нивелационо решење на целој траси пута дефинисаће се идејним и главним пројектима, на
основу овог плана.
13. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
13.1.

Правила за изградњу саобраћајне површине

(а) Општа правила
Карта 06:

•

•
•

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Р = 1 : 100

елементи осовине пута се узимају према условима на терену и према важећим Правилима о основним
условима који јавни путеви изван насеља и њихови елементи мора да испуњавају са гледишта
безбедности саобраћаја („Сл. лист СФРЈ“, бр. 35/81 и 45/81),
основни елементи уздужног профила су: макс. уздужни нагиб 2%, прелом нивелете (конкаван) 3%,
прелом нивелете (конвексан) 4% и мин. уздужни нагиб 0,20%,
оптимални попречни профил пута и прилазних саобраћајница друмском мосту је укупне дужине 20,00
m.

(б) Посебна правила
Изградња коловоза за општински пут и саобраћајних прикључака на путеве вишег реда, може се
вршити искључиво након Главног пројекта, додатних Услова и Решења о сагласности ЈП „Путеви Србије“ на
следећи начин:
- минимална ширина саобраћајних трака од 3,00 m (оптимално 3,25 m),
- са издигнутим ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,30 m,
- за рачунску брзину кретања возила од 60,00 km/h кроз насељењно место и 80,00 km/h на делу деонице
општинског пута ван насељеног места,
- са новопројектованом коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од
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најмање 11,50 t по осовини,
и за планирану кружну раскрсницу уз испуњење следећих услова:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Обезбедити потребан ниво функције и безбедности, који обухвата услове обликовања прикључка,
уједначени пројектни третман саобраћајних струја и релативну хомогеност брзина у подручју кружне
раскрснице.
Раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне раскрснице укључујући и зоне
излива/улива како би се обезбедили равноправни услови за све токове.
Обавезно урадити проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице.
Број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи док ће величина пречника уписане
кружнице зависити од највеће вредности брзине раскрснице.
Најоптималнији спољни радијус износи 40,0 m (минимално 30,0 m). Извршити проверу криве трагова
меродавног теретног возила на предметној кружној раскрсници.
Уколико се на било ком прикључном правцу јавља двотрачни улив, кружни коловоз се димензионише
као двотрачни.
Угао пресецања мора бити приближан правом углу.
Планирана раскрсница, кружни ток, мора да буде изведена тако да се возила могу безбедно
укључивати на пут и искључивати са пута уз обезбеђење зона потребне прегледности у складу са
прописима.
За возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), мора се
извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун кружног подеоника како би се обезбедила
проходност таквих возила.
Ширина планираних саобраћајних трака у кружној раскрсници треба да се димензионише према криви
трагова.
При појави аутобуског саобраћаја, стајалишта лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза.
Потребно је обезбедити пешачки и евентуално бициклистичке стазе и прелазе у зони кружне
раскрснице.
Сходно члану 33. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/2005), обезбедити зоне
потребне прегледности у складу са прописима, тако да прегледност у подручју кружне раскрснице мора
бити сагласна начину функционисања односно, да возила у кружном току увек имају предност у
односу на возила која се уливају као и осталим функционално-просторним карактеристикама.
Решити прихватање и одводњавање површинских вода будуће кружне раскрснице.
Приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице, водити рачуна о заштити постојећих
инсталација поред и испод наведених државних путева.
Пропуст преко мелиоративног канала

У грађевинском подручју мелиоративни канал на катастарској парцели број 5912 К.О. Ада прихвата и
одводи атмосферске воде из насеља Ада, односно са њива. Начин укрштања пута и канала пројектовати тако
да се не ремети протицајни профил канала.
Уз прилазну саобраћајницу у насељеном месту, могућа је изградња бициклистичке стазе и тротоара
на следећи начин:
Планирати изградњу тротоара такве ширине да је минимални саобраћајни профил за једносмерно
кретање пешака 0,8 m (слободни 1,2 m), а за двосмерно кретање 1,6 m (слободни 2,0 m). Тротоаре и паркинге
градити од асфалт бетона.
Ширина бициклистичке стазе планирана је у саобраћајном профилу за једносмерни саобраћај 1,0 m
(слободни профил ширине 1,5 m), а за двосмерни 2,0 m (слободни профил ширине 2,5 m). Коловоз и
бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.
На друмском мосту и прилазној саобраћајници у ванграђевинском подручју (банатска страна)
предвиђена је интегрисана бициклистичка стаза са коловозом.
Сходно члану 31. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/2005), ограде и дрвеће поред
јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Основ за реализацију саобраћајне инфраструктуре је овај план.
13.2.

Правила за изградњу комуналне инфраструктуре

(а) Општа правила
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. закона о јавним путевима („Сл. гласник
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РС“, број 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и
други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно
прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путевисвојина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник, или је ЈП „Путеви
Србије“, Београд правни следбеник корисника.
Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и
испод предметног пута.
Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3,0 m од крајње тачке попречног
профила- ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање у односу на планирану
траку предметног пута.
На местима где није могуће задовољити претходне услове мора се испројектовати и извести
адекватна заштита трупа предметног пута.
Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:
-

укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на
предметни пут у прописаној заштитној цеви;
заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута,
увећана за по 3,0 m са сваке стране;
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до
горње коте заштитне цеви износи 1,35 m;
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m;
укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимум 10,0 m.

У зони постављања предметних инсталација поред и испод предметног државног пута II реда број
122 потребно је:
-

обавезно резервисати земљиште за проширење предметног пута;
усвојити постојеће ширине, подужне и попречне падове коловоза предметног пута у зони постављања
предметних инсталација;
предвидети у зони предметних укрштаја трајну и квалитетну заштиту и стабилизацију предметног
државног пута, према Закону о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05).
Основ за реализацију комуналне инфраструктуре је овај план.

(б) Посебна правила
Услови за изградњу
хидротехничке инфраструктуре
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и објеката, дрвореда и др., не
сме бити мање од 2,5 m. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта не сме бити мање од 1,5
m. Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена.
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном
смислу, промене дужине цеви, као и на правим деоницама на одстојању приближно 50 m, поставити ревизионе
силазе.
Услови за прикључење на водоводну мрежу:
•
прикључење објеката на уличну водоводну мрежу планира се једним прикључком;
•
објекат са више засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода;
•
водомерни шахт предвидети на удаљености највише 3,0 m од регулационе линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП.

•
•
•
•

Услови за прикључење на канализациону мрежу:
прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним прикључком;
прикључни канализациони шахт предвидети на парцели корисника, на удаљености највише 3,0 m од
регулационе линије;
канализациони прикључак предвидети са гравитационим прикључењем;
прикључење сутеренских и подрумских просторија није могуће осим ако се не обезбеди аутономни
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систем за препумпавање.
Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП.
Услови за изградњу
енергетске инфраструктуре
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање објекта електричном енергијом вршиће се прикључивањем на електро мрежу према
условима ЈП ЕПС „Електросрбије“.
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката извести на постојећу или планирану електроенергетску мрежу сопственом
трансформаторском станицом или директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у зависности од
потреба. Прикључак извести у складу са електроенергетским условима ЈП „Електродистрибуција“.
Снабдевање топлотном енергијом
У простору који је обухваћен овим планом не постоји дистрибутивна гасна мрежа као ни развијени
топлификациони систем на који би се будући објекти могли прикључити. Снабдевање топлотном енергијом за
задовољење потреба будућих објеката се мора обезбедити из властитих енергетских извора нпр. сопственом
котларницом.
Услови за изградњу
телекомуникационе мреже
Прикључење на ТТ мрежу вршиће се према условима ЈП „Телекома Србије“.
На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованом саобраћајницом,
поставити две заштитне ПВЦ цеви Ø 110 mm.
- У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4 m подземне телекомуникационе
инсталације морају се заштитити одговарајућим полуцевима.
- Уколико дође до укрштања или паралелног вођења осталих подземних инсталација са
телекомуникационим инсталацијама, морају се обезбедити следећа минимална растојања:
врста подземног или
хоризонтална
вертикална
надземног објекта
удаљеност (m)
удаљеност (m)
гасоводи средњег и ниског притиска
0,4
0,4
вреловод
0,5
0,5
електронски кабл до 10 kV
0,5
0,5
електронски кабл преко 10 kV
1,0
0,5
нафтоводне цеви
3,0
0,3
водоводне цеви
0,6
0,5
цевоводи одводне канализације
0,5
0,5
-

•

Инвеститор је дужан да предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. поднесе захтев за израду
техничког решења заштите постојећих телекомуникационих инсталација и њиховог евентуалног
измештања.

Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу
Прикључак на телефонску мрежу извести преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на
фасади објекта.
14. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
ПО ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ
14.1. Правила грађења у грађевинском
подручју у границама обухвата плана
(а) Општа правила
Планом су утврђени општи услови грађења за садржаје унутар грађевинског подручја и грађевинског
земљишта изван грађевинског подручја обухваћеног планом.
•

•

Планом је допуштена изградња искључиво за планиране намене грађевинског земљишта
дефинисане графичким прилогом „Планирана намена површина са поделом простора на посебне
урбанистичке целине и зоне“ у Р 1:2500.
У зависности од планиране намене условљава се израда Студије о процени утицаја на животну
средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004
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г.)
Правила изградње важе за све објекте у границама плана и садрже услове за одређивање
положаја објекта на парцели, хоризонталне регулације, услове за одређивање вертикалне
регулације и сл.
Изградња, доградња и реконструкција објеката врши се према дефинисаним грађевинским
линијама и урбанистичким параметрима у оквиру зона градње.
Сви легални постојећи објекти се могу задржати у постојећој намени и постојећим габаритима до
привођења грађевинског земљишта планираној намени.
Дозвољена је фазна изградња.

(б) Посебна правила
С обзиром на то да се ради о специфичном грађевинском подручју, дати су посебни услови уређења
и изградње објеката по планираној намени.
Радна зона
Највећи део простора планиран је за зону секундарне и терцијалне делатности, односно знатан део
површина је намењен пословним садржајима из области производног занатства, грађевинарства, трговине,
саобраћаја и веза. Намена секундарних и терцијалних делатности подразумева и прерађивачку индустрију која
ће користити савремену технологију за своје технолошке процесе.
Уз примарне производне садржаје могу се градити објекти комплементарних садржаја
(административни објекти, објекти одржавања хигијене, за рекреацију, друштвену исхрану и сл.) као и објекти
који опслужују примарни производни садржај (гараже, котларнице, сервис и сл.).
•
•

•
•
•
•
•

Правила за изградњу и уређење радних комплекса:
Објекти се граде на планираном грађевинском земљишту остале намене у зони II.
Максималан степен заузетости је 40%, а индекс изграђености је 1,0.
Дозвољена спратност објекта је приземље (ВП) или П+1, за административне објекте П+2, а за
карактеристичне објекте1 се не условљава спратност.
Објекти у приземном делу треба да буду на прописаној минималној удаљености од регулационе линије,
а у спратним деловима могући су конзолни испусти ван минималне грађевинске линије до макс. 1,20 m.
Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а заступљеност зелених површина
на комплексу је минимално 30%.
Комплекси треба да су ограђени, а ограда да је транспарентна до 2,20 m (осим ако конкретна намена
не условљава посебне услове ограђивања).
Контејнери за привремено одлагање смећа се постављају у оквиру грађевинске парцеле и морају бити
затворени и на довољној удаљености од стамбених и других објеката.
Основ за реализацију радних комплекса је овај план.
За специфичне садржаје из технолошких разлога могућа је израда урбанистичког пројекта.

Рибњаци
Карактер постојећег стања и конфигурација терена дали су могућност изградње рибњака у оквиру
радне зоне. За изградњу рибњака на предметном грађевинском земљишту потребни су сагласност и
водопривредни услови од Јавног водопривредног предузећа „Воде Воjводине“ уз следеће основне техничке
услове:
•
границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама,
•
рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за регулисање нивоа
воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и икре у/или из рибњака,
•
рибњак мора бити заштићен од поплава,
•
за уклањање комуналног отпада и штетних отпадака из рибњака мора постојати уређено место или
изграђен технички уређај који онемогућава загађење рибњака и његове околине,
1

и урбанистичке услове:
објекти се граде на планираном грађевинском земљишту остале намене у зони II,
максималан степен заузетости је 25%, или 60% рачунајући објекте и базене (водене површине),
дозвољена спратност објекта је П+1,
објекти у приземном делу треба да буду на прописаној минималној удаљености од регулационе
линије, а у спратним деловима могући су конзолни испусти ван минималне грађевинске линије до
макс. 1,2 m,
приликом изградње одвојити окна по категоријама у складу са технологијом производње,

Објекти са посебним конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба.
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младичњаке, товилишта и зимовнике,
у оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну просторију за ветеринарске прегледе и
дневно праћење здравственог стања и прираста популације,
манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а заступљеност зелених
површина на комплексу је мнимално 30%.
рибњак треба да је ограђен, а ограда да је транспаретна до 2,20 m (осим ако конкретна намена не
условљава посебне услове ограђивања).
Основ за реализацију је урбанистички пројекат.
14.2. Правила грађења изван граница
грађевинског подручја у границама обухвата плана
Пољопривредно земљиште
У границама обухвата плана на пољопривредном земљишту планирана је воћарско-виноградарска

зона.
У воћарско-виноградарској зони дозвољена је изградња објеката у функцији виноградарства и
воћарства. Садржај објеката је такав да служи за чување воћа, прераду (производња сокова, вина, сушење и сл.),
чување прерађевина, смештај преса, котлова, алата и машина за обраду воћа и за краћи боравак људи који су
везани за наведене делатности.
Недозвољени садржаји у овој зони су индустрија, све бучне делатности, изградња објеката за
бављење интензивним сточарством, као и садржаји централних функција. У воћарско-виноградарској зони се не
дозвољава изградња објеката за стално становање.
Минимална површина парцеле је 1000 m2, а ужа страна парцеле је минимум 10,00 m. Код постојећих
парцела које не задовољавају минималну површину и ширину парцеле, задржава се постојећа површина и
ширина парцеле.
Парцела мора имати приступ са јавне површине-пута.
Удаљеност грађевинске линије од регулационе линије предметног општинског пута је 20,00 m, а од
атарског пута износи минимум 5,00 m. Уколико је улица (путно земљиште) ужа од 8,00 m, објекат треба да
је увучен минимум 8,00 m од осе пута.
Спратност објекта је П до П+Пк, тако да објекат у основи не прелази 100 m2, ако не прелази максимални
степен заузетости од 20 %.
Могућа је изградња више појединачних објеката који чине једну функционалну целину, али се због
садржаја одвајају.
Архитектонска обрада објекта мора се прилагодити непосредном амбијенту и околном пејзажу.
Забрањено је бетонирање ограда између парцела, односно изградње ограде од чврстог материјала
(опека, камен, бетонске плоче и сл.).

-

•
•
•
•

Основ за изградњу воћарско-виноградарских кућица је овај план.
Шумско земљиште
Шумско земљиште, као добро од општег интереса, користи се за шумску производњу и не може да се
користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о шумама („Службени гласник
РС“, број 30/10).
У шумама могу се градити објекти у складу с плановима газдовања шумама и посебним прописом
којим се уређује област дивљачи и ловства. У шуми и на удаљености мањој од 200 m од руба шуме не могу да се
граде кречане, циглане и други објекти са отвореном ватром.

•
•
•

Општа правила за изградњу објеката:
максимална величина објеката је до 100 m2 (бруто);
максимална спратност је П+0;
за изградњу свих објеката неопходна је израда Урбанистичког пројекта уз поштовање основа за
газдовање шумама.
Услови за унапређење шумског земљишта и ловишта
Уређење и опремање ловишта и шумског земљишта ће се вршити у складу са ловном и шумском

основом.
Изградња ловних објеката ће се вршити у складу са ловном основом регистрованих ловишта, као и
другим прописима, а уз разраду кроз урбанистички пројекат.
Фазанерије
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Фарме за производњу фазанске дивљачи могу се градити у склопу шумског и пољопривредног
земљишта. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати ветеринарско-санитарне и друге услове
прописане за узгој ове врсте дивљачи. Дозвољена спратност је П+0.
У атарима се дозвољава подизање и постављање објеката за прихват, негу и исхрану дивљачи током
целе године, као и објекти за прехрањивање током зимског периода.
Основ за реализацију је урбанистички пројекат, а у складу са ловном основом.
Водно земљиште
На водном земљишту се могу градити следећи садржаји: објекти у функцији водопривреде, одржавања
и реконструкције водотока, пловних путева, речног и каналског саобраћаја, објекти инфраструктуре, објекат
марине, објекти свих видова туризма и рекреације, риболова и друго.
Општа правила за изградњу друмског моста
на реци Тиса
Код усвајања концептуалног решења облика, статичког и конструктивног система новопројектованог
моста испоштовати следеће:
•
Мостовску конструкцију, пројектовати као мост система са косим кабловима и носећом гредом уз
укрућење која ће бити формирана од постојећих, монтажних, сегмената конструкције демонтираног
моста, добијеног из донације Владе СР Немачке 2002. године, са локације Vilshofen- Немачка.
Мост је дужине 245,10 m и ширине ~11,0 m (према постојећој ширини конструкције моста са локације
Vilshofen- Немачка) са конструкцијом система греде са косим затегама са два распона од 77,40 m и 167,70 m
придржане са по три пара каблова у оба распона у систему лепезе. Пилонски стуб је висине 60 m у односу на
коту нивелете греде за укрућење и изводио би се као армирано бетонска конструкција укљештена у речни стуб.

•
•
•
•

Хоризонталне геометријске карактеристике моста
елементи правца: мост је у правцу;
елементи прелазних кривина: на конструкцији моста нема прелазних кривина;
елементи кружних кривина: на конструкцији моста нема хоризонталних кружних кривина:
елементи осовине конструкције моста: конструкција моста је само у вертикалној кривини.

•
•

Вертикалне геометријске карактеристике моста
коте нивелета: ПВК=89.404; СВК=91.440; макс.ВК=91.451 и КВК=89.955;
радијус вертикалне кривине: Рв=4450 m.

Мост пројектовати са следећим базним елементима попречног профила (усклађено са геометријом
попречног пресека елемената постојећег моста из Vilshofen- Немачка):
• ширина коловоза на мосту је 7,10 m;
• ширина стаза за кретање пешака је 1,0 m;
• заштитни појас између возне (зауставне) траке и челичне баријере је 0,50 m;
• заштитне челичне баријере су висине 0,80 m;
• ограда са пешачким стазама је висине 1,20 m.
Основ за реализацију је овај план.
15. ПРАВИЛА ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ НА
ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
Радна зона
Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих радних комплекса, а према нормативима и
програмима које доносе институције надлежне за њихово уређење, опремање, одржавање и коришћење.
•
•
•
•
•
•

2

Код постојећих комплекса могућа је изградња, доградња и реконструкција у функцији основне намене и
то као завршетак започетих целина у зони II.
У свим случајевима могућа су одступања од дефинисаних индекса и степена заузетости до 20%, под
условом да се не ремете противпожарни захтеви.
Дозвољена спратност објекта, максимална доградња постојећих објеката, је приземље (ВП) или П+1,
за административне објекте П+2 и за карактеристичне објекте2 се не условљава спратност.
Кота приземља објекта може бити максимално денивелисана +1,20 m од коте тротоара.
Потребан паркинг простор обезбедити унутар грађевинске парцеле.
Није дозвољена изградња монтажних објеката и равних кровова.

Објекти са посебним конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба.
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Основ за доградњу и реконструкцију комплекса је овај план.
Код промене намене (технолошког процеса) постојећих комплекса обавезна је израда урбанистичког
пројекта.
Пољопривредно земљиште
Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих воћарско-виноградарских кућица и то као
завршетак започетих целина, а све према нормативима и параметрима који су дефинисани за уређење и
изградњу нових у планираној воћарско-виноградарској зони.
У свим случајевима могућа су одступања од дефинисаних индекса и степена заузетости до 20%.
Основ за доградњу и реконструкцију воћарско-виноградарских кућица је овај план.
Шумско земљиште
Промена намена шумског земљишта може се вршити само у случајевима и према условима утврђеним
Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10).
Промена намене шума не сматра се сеча шума ради: изградње водова (електро, ПТТ и жичара) у
функцији газдовања шумама; изградње шумских путева и других објеката који служе газдовању шумама;
отварања противпожарних линија ради гашења високих шумских пожара; пресецања пролаза за извршење
геодетских радова, геолошких истраживања и других радова; сузбијања биљних болести и штеточина;
научноистраживачких огледа; поновног коришћења копова и одлагалишта пепела на површинама које су
пошумљене по пројектима рекултивације; других природних појава којима је угрожена већина шумског дрвећа,
ако се тиме не угрожавају заштитне функције шума.
ПРИМЕНА ПЛАНА
16. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ
СЕКТОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
16.1. Средњорочни програм уређења земљишта
Средњорочни програм уређења земљишта односи се на уређење планираног земљишта јавне
намене, односно уређење јавних површина и зона са објектима јавних намена и изградња прилазних путева и
друмског моста на реци Тиса. Уређење земљишта обухвата припремање и опремање земљишта и изградњу
предметног општинског пута од укрштања са државним путем II реда до границе са општином Чока према
раскрсници кружног тока на К.О. Падеј.
Оквирна вредност неопходних радова за реализацију плана износе:
•

ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ МОСТУ НА РЕЦИ ТИСА
(деонице X1 и X2)
45 мил. динара

•

ДРУМСКИ МОСТ НА РЕЦИ ТИСА
(деоница Y)
770 мил. динара
16.2. Извори финансирања за уређење грађевинског
земљишта јавне намене

Рокови извршења радова на уређењу грађевинског земљишта јавне намене утврђују се годишњим и
средњорочним програмима уређивања грађевинског земљишта јавне намене.
Приоритетни радови на уређењу грађевинског земљишта јавне намене које треба реализовати у
средњорочном периоду су:
•
•
•
•

експропријација земљишта остале намене у грађевинском подручју и дела пољопривредног и шумског
земљишта,
изградња деоница X1, Y и X2,
изградња уличне расвете на деоници X1 и Y и
санација постојећих и уређење нових зелених површина и дрвореда.
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Финансирање планираних радова на уређењу грађевинског земљишта јавне намене обезбедиће се
из следећих извора:
-

фонда за капитална улагања Војводине;
накнаде за уређивање грађевинског земљишта општине Ада;
закупнине за грађевинско земљиште општине Ада;
накнаде за коришћење грађевинског земљишта општине Ада;
других извора у складу са Законом.
17. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

По поступку који је прописан Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) неопходно је израдити Пројекат препарцелације, односно парцелације,
решити имовинско-правне односе и прибавити парцеле и делове парцела планираних за изградњу
саобраћајнице, затим срушити нелегално саграђене објекте, утврдити општи интерес и извршити
експропријацију предметног земљишта како би се створили почетни услови за реализацију овог плана.
Овим планом утврђена су правила уређења и правила грађења која представљају основ за
издавање урбанистичких услова као и за израду урбанистичких пројеката за просторе за које они представљају
услов за приступање изградњи.
Дозвољава се фазна изградња.
За све предвиђене интервенције (и изградњу) прикључака и инсталација које се воде кроз путно
земљиште потребно је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду
пројектне документације, изградњу и постављање истих.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Карта 01
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СА НАМЕНОМ ПРОСТОРА
Р=1:2500
Карта 02

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА
ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА
Р=1:2500

Карта 03

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ ПРОСТОРА
НА ПОСЕБНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Карта 04

Р=1:2500

ПЛАН САОБРАЋАЈА СА РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИМ
РЕШЕЊЕМ (са аналитичким елементима за обележавање површина)
Р=1:2500

Карта 05

МРЕЖА И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Р=1:2500

Карта 06
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Р=1:100
План детаљне регулације општинског пута Ада-мост на реци Тиси (на деоници од планиране
раскрснице са кружним током на Молском путу до моста на реци Тиса и у наставку до границе катастарске
општине Падеј) израђен је у три примерака у аналогном и у четири примерака у дигиталном облику који ће се,
после потписивања и овере, чувати у Скупштини општине Ада, Општинској управи – Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, министарству надлежном за послове урбанизма и
Јавном предузећу „Дирекција за изградњу“ Ада.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ада“.
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74.

На основу члана 5. и члана 11. тачке 2. Правилника о начину и поступку избора и престанак
мандата Савета Месне заједнице Мол („Службени лист општине Ада“бр.4/2009, 06/2013), Изборна
комисија Месне заједнице Мол, на седници одржаној дана 11.04.2013.године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ
I.
Одређују се бирачка места на територији Месне заједнице Мол за изборе за чланове Савета
Месне заједнице Мол, расписаних за 21.април 2013. године, и то:
Р.бр.
1

Назив Б.М.
2

Адреса Б.М.
3

Подручје које обухвата Б.М.
4

XVI. БИРАЧКО МЕСТО
1.

МЗ МОЛ

Забавиште
Н.Радонић 21, Мол

Улице:
Долма (I-IV),Димитрија Туцовића (2-24 и
бб),Васе Пелагића (1-27 и 2-22),Кошут
Лајоша (1-23 и 2-22/а),Раде Кончара (123),Саве Ковачевића (1-11 и 2-16 и салаш
Балиж),И.Л.Рибара (2-44/ц),Змај Јовина (1-39
и 2-58),Вукашина Стокића (1-59 и 1258),Масарикова (1-39 и 2-50).

XVII. БИРАЧКО МЕСТО
•

МЗ МОЛ

Забавиште
Н.Радонића 21, Мол

Улице:
Вука Караџића (43-71 и 3258/А),Н.Револуције (73-121 и 72122),Св.Милетића (51-69 и 56-78),Братства и
Јединства (83-111 и 1-53/А),Ђ.Даничића (1-47
и 2-52),М.Тита 1-61 и Н.Радонића (1-45 и 244).

XVIII. БИРАЧКО МЕСТО
3.

МЗ МОЛ

Месна канцеларија
М. Тита 34,Мол

Улице:
Максим Горког (2-54 и 1-41),Пролетерска (2-54 и 1-
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31),РЋорића (2-18),Потиска (1-9),М.Тита (270),8.Октобар (1-47 и 2-48),Бранка Радичевића (1-35
и 2-44),Н.Револуције (53-71 и 48-70),Братства
Јединства (53-81),Св.Милетића (27-49 и 44-56) и
Вука Караџића (23-39 и 22-30).
XIX. БИРАЧКО МЕСТО
4.

МЗ МОЛ

Дом културе
М.Тита 72, Мол

Улице:
Петар Драпшин (1-25 и 2-34),Партизанска (3-25 и 226),Инвалидска (1-23 и 4-28),Гробљанска (1-25 и 24/а),Подбарска (1 и 2-44),Ђуре Даничића.Стрелиште
бб,Ађански пут (10-48),Н.Револуције (1-51/А и 246),Братства Јединства (1-53),Св.Милетића (1-27 и 242) и Вука Караџића (1-21 и 2-20).

XX. БИРАЧКО МЕСТО
5. МЗ МОЛ

Дом пензионера
Петефи Ш. 58, Мол

Улице:
Богнар Иштвана (1-21 и 2-24),Вилагош Мартон(7 и
2-12),Симић Милана (2-4),Петефи бригада (134),Гробљанска (6-72 и 27-63),Пионирска (1 и 15),Инвалидска (25-55 и 32/80),Партизанска (27-47 и
28-46/а),Шетер Нандора (1-5 и 2-2/а),Петра
Драпшина (36-66),Бр.Јединства (2-34),Ађански пут
(1-27 и 2-8),ЈНА (1-23 и 2-26),Ивана Милутиновића
(1 и 2-88),П.Шандора (1-19 и 2-32),Ади Ендре (1-33
и 2-24),и Урбан Јожеф (1-25 и 2-36).

XXI. БИРАЧКО МЕСТО
6.

МЗ МОЛ

Дом културе –Читаоница
М.Тита 72, Мол
Улице:
П.Драпшина(27-51),Бр.Радичевића (37-63 и 4676),8.Октобар (47-87 и 50-94),М.Тита (76-166),Бр.и
јединства (36-54),ЈНА (25-47/а и 28-60),П.Шандора
(31-55 и 34-56),Ади Ендре (35-63 и 26-40),Урбан
Јожефа (27*45/а и 36-60),Јамура (2,6 и
5),Железничка (2-44 и 1-25/а и унутрашњи салаши).
XXII. БИРАЧКО МЕСТО

7.

МЗ МОЛ

Забавиште
М.Тита 108,Мол

Улице:
Салаши,Велики пут,Јужни мали пут,Маршала
Тита(101-159).Новака Радонића (81-99 и 74-96),Ђуре
Даничића (49-77 и 54-84),Тот Елека(1-9 и 264),Војвођанска (1-7 и 2-22),Омладинска (1-3 и 2-
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10),Светозара Марковића (1-5 и 2-12),Трг слободе(210),Дожа Ђерђа (3-9),Железничка (27-35 и 46/а-48).
XXIII. БИРАЧКО МЕСТО
8.

МЗ МОЛ

Забавиште
М.Тита 108,Мол

Улице:
Маршала Тита (63-99),Н.Радонића(47-79 и 4872),Ђуре Даничића (79-185 и 86-184),Братство и
Јединство(54/а – 62),ЈНА (49-63 и 6490/а),П.Шандора (60-78 и 57-65),Ади Ендре (44-60 и
65-85),Урбан Јожефа (47-63 и 62-66).

XXIV. БИРАЧКО МЕСТО
9.

МЗ МОЛ

Забавиште
Ј.Н.А. 83,Мол

Улице:
Ади Ендре од бр.89-101 и од бр.62-72,ЈНА од бр.6591 и од бр.92-126,М.Горког од бр.43-73 и од бр.5696,Масарикова од бр.41-65 и од бр.52-74,П.Шандора
од бр.67-99 и од бр.80-96,Пролетерска од бр.33-55 и
од бр.56-98,Урбан Ј.од бр.67-77 и бр.68 и В.Стокића
– непарна страна од бр.61-85 и Братства и Јединства
64-82/б.

XXV. БИРАЧКО МЕСТО
10.

МЗ МОЛ

Дом за старе
Ј.Н.А.105,Мол

Улице:
Ади Ендре од бр.103-115 и од бр.74-112,Братства
Јединства.-парна страна од бр.84-98,И.Л.Рибара од
бр,1-27 и од бр.2-92,ЈНА од бр.93-105 и од бр.128146,Масарикова – парна страна од бр.76-90,Петефи
Ш.од бр.101-111 и од бр.98-126,Урбан Јожефа од
бр.79-101 и од бр.70-74,В.Стокића од бр.87-91 и од
бр.60-104 и Змај Јовина од бр.41-65 и од бр.60-106.

.
II.
Ово решење објавити на огласним таблама у Месној заједници.
Број : 67/2013
У Молу, 11.04. 2013.године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ:
Председник:
_________________
Снежана Звекић с.р.
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A Helyi közösség Tanácsa megválasztásának módjáról és eljárásáról,valamint megbízatásuk megszűnéséről
szóló Szabályzat 5. sz. és 11.sz 2. pontja értelmében (Ada Község H.L. 4/2009,06/2013), Mohol H.K.
Választási bizottsága 2013.április 11-én megtartott ülésén meghozta a következő
V É G Z É S T
A SZAVAZÓHELYEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL MOHOL HELYI KÖZÖSSÉGE
TERÜLETÉN
Mohol Helyi Közösség Tanácstagjainak megválasztására 2013.április 21.-ére kiírt választásokra, a
Választási bizottság meghatározza a következő szavazóhelyeket Mohol Helyi közösség területén:
Sor Szavazóhely
Sz.h.Címe
Utcák, körzetek
1.
2.
3.
4.
XVI. SZAVAZÓHELY
1.

HK MOHOL

N. Radonić 21., Mohol
Óvoda

Utcák:

Dolma (I-IV), Dimitrija Tucovića (2-24 és szn), Vase Pelagića (1-27
és 2-22), Kossuth Lajos (1-23 és 2-22/a), Rade Končara (1-23), Save
Kovačevića (1-11 és 2-16 és Bálizs szálás), I.L.Ribara (2-44/c), Zmaj
Jovina (1-39 és 2-58), Vukašina Stokića (1-59 és 12-58), Masarikova
(1-39 és 2-50).
XVII. SZAVAZÓHELY
2.

HK MOHOL

N. Radonić 21., Mohol
Óvoda
Utcák:
Vuka Karadžića (43-71 és 32-58/A), N. Revolucije (73-121 és 72122),Sv. Miletića (51-69 és 56-78), Bratstva i Jedinstva (83-111 és 153/A), Đ. Daničića (1-47 és 2-52),M. Tita 1-61 és N. Radonića (1-45
és 2-44).
XVIII. SZAVAZÓHELY

3. HK MOHOL

Helyi iroda Mohol
M.Tito 34., Mohol
Utcák:
Maksim Gorkog (2-54 és 1-41), Proleterska (2-54 és 1-31),R Ćorića
(2-18),Potiska (1-9),M.Tita (2-70), 8.Oktobar (1-47 és 2-48), Branka
Radičevića (1-35 és 2-44), N. Revolucije (53-71 és 48-70), Bratstva
Jedinstva (53-81), Sv. Miletića (27-49 és 44-56) és Vuka Karadžića
(23-39 és 22-30).
XIX. SZAVAZÓHELY

4. HK MOHOL

Művelődési otthon
M.Tito 72, Mohol
Utcák:
Petar Drapšin (1-25 és 2-34), Partizanska (3-25 és 2-26), Invalidska
(1-23 és 4-28),Grobljanska (1-25 és 2-4/a), Podbarska (1 és 2-44),
Đure Daničića. Strelište bb, Ađanski put (10-48), N. Revolucije (151/A és 2-46), Bratstva Jedinstva (1-53),
Sv. Miletića (1-27 és 2-42) és Vuka Karadžića (1-21 és 2-20).
XX. SZAVAZÓHELY
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Utcák:

Bognár István (1-21 és 2-24), Világos Márton (7 és 2-12), Simić
Milana (2-4),Petőfi brigád (1-34), Grobljanska (6-72 és 27-63),
Pionirska (1 és 1-5), Invalidska (25-55 és 32/80), Partizanska (27-47
és 28-46/a), Sőtér Nándor (1-5 és 2-2/a), Petra Drapšina (36-66), Br.
Jedinstva (2-34), Adai út (1-27 és 2-8), JNA (1-23 és 2-26), Ivana
Milutinovića (1 és 2-88), Petőfi Sándor (1-19 és 2-32), Ady Endre (133 és 2-24) és Urbán József (1-25 és 2-36).
XXI. SZAVAZÓHELY
6. HK MOHOL

Müvelődési otthon-Olvasóterem
M.Tito 72,Mohol
Utcák:
P. Drapšina(27-51), Br. Radičevića (37-63 és 46-76), 8.Oktobar (4787 és 50-94), M. Tita (76-166), Br. jedinstva (36-54), JNA (25-47/a és
28-60), Petőfi Sándor (31-55 és 34-56), Ady Endre (35-63 és 26-40),
Urbán Jozsef (27-45/a és 36-60), Jamura (2,6 és 5), Železnička (2-44
és 1-25/a és a belső szálások).
XXII. SZAVAZÓHELY

7. HK MOHOL

M. Tito 108,Mohol
Óvoda

Utcák:

Szálások, Nagyút, Déli kis út, Maršala Tita(101-159). Novaka
Radonića (81-99 és 74-96), Đure Daničića (49-77 és 54-84), Tót
Elek(1-9 és 2-64), Vojvođanska (1-7 és 2-22), Omladinska (1-3 és 210), Svetozara Markovića (1-5 és 2-12), Trg slobode(2-10), Dózsa
György (3-9), Železnička (27-35 és 46/a-48).
XXIII. SZAVAZÓHELY
8. HK MOHOL

M.Tito 108, Mohol
Óvoda

Utcák:

Maršala Tita (63-99), N. Radonića(47-79 és 48-72), Đure Daničića
(79-185 és 86-184), Bratstvo i Jedinstvo(54/a – 62), JNA (49-63 és
64-90/a), Petőfi Sándor (60-78 és 57-65), Ady Endre (44-60 és 6585), Urbán József (47-63 és 62-66).
XXIV. SZAVAZÓHELY
9. HK MOHOL

J.N.H. 83, Mohol,
Óvoda

Utcák:

Ady Endre 89-101-ig és 62-72-ig, JNA 65-91-ig és 92-126-ig, M.
Gorkog 43-73-ig és 56-96-ig, Masarikova 41-65-ig és 52-74-ig,
Petőfi Sándor 67-99-ig és 80-96-ig, Proleterska 33-55-ig és 56-98-ig,
Urbán J. 67-77-ig és 68 és V. Stokića – páratlan oldal 61-85-ig és
Bratstva i Jedinstva 64-82/b-ig.

XXV. SZAVAZÓHELY

102. страна/oldal
9. број/szám

10. HK MOHOL

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Moholi idősekotthona
J.N.H. 105.Mohol

11.04.2013.
2013.04.11.

Utcák:

Ady Endre 103-115-ig és 74-112-ig, Bratstva Jedinstva.-páros oldal
84-98-ig, I. L. Ribara 1-27-ig és 2-92-ig, JNA 93-105-ig és 128-146ig, Masarikova – páros oldal 76-90-ig, Petőfi S. 101-111-ig és 98-126ig, Urbán József 79-101 és 70-74-ig, V. Stokic 87-91-ig és 60-104-ig
és Zmaj Jovina a 41-65-ig és a 60-1-ig

II.
Ezen Végzés megjelentető Mohol Helyi közösség hirdetőtábláin.

Kelt, Moholon 2013.április 11,
Iktatószám:67/20132

MOHOL HELYI KÖZÖSSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA:

Elnök:
__________________
Zvekić Snežana s.k.

103. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
75.

11.04.2013.
2013.04.11.

104. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

105. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

106. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

107. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

108. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

109. страна/oldal
9. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.04.2013.
2013.04.11.

