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75.
На основу члана 15. став 5. и члана 21. Закона
о референдуму и народној иницијативи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 48/94 и 11/98),
Комисија за спровођење референдума, на
седници 09.06.2020. године, донела је

A népszavazásról és népi kezdeményezésről
szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye
48/94. és 11/98 .számok) 15. szakaszának 5. pontja
valamint 21. szakaszának értelmében
a Népszavazást Levezető Bizottság
2020.06.09-én megtartott ülésén meghozta a következő

ОДЛУКА
О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ САДРЖИНЕ, ОБЛИКА И
ИЗГЛЕДА
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН ЗА 21., 22., 23. И 24. ЈУН 2020.
ГОДИНЕ

HATÁROZATOT
A POLGÁROK VÉLEMÉNY-KINYILVÁNÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES SZAVAZÓLAP TARTALMÁNAK,
MÉRETÉNEK ÉS KINÉZETÉNEK KÖZELEBBI
MEGHATÁROZÁSÁRÓL, ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN
2020. JÚNIUS 21,22,23. ÉS 24-ÉRE, A HELYI
JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS
MEGHOZATALA CÉLJÁBÓL KIÍRT
NÉPSZAVAZÁSON

1. Садржина гласачких листића (Образац Р-1) за
изјашњавање на референдуму на територији општине
Ада
ради
доношења
Одлуке
о
увођењу
самодоприноса који је расписан за 21., 22., 23. и 24.
јун 2020. године, утврђује се у складу са чланом 20. ст.
1. Закона о референдуму и народној иницијативи.

1. A polgárok vélemény-kinyilvánításához szükséges
szavazólap (R-1 űrlap) tartalma, Ada község területén
2020. június 21,22,23. és 24-ére, a helyi járulék
bevezetéséről szóló döntés meghozatala céljából kiírt
népszavazáson megfelel a népszavazásról és polgári
kezdeményezésről szóló törvény 20. szakaszának 1.
bekezdésében leírtaknak.

2. Гласачки листићи из претходне тачке се штампају
на папиру беле боје формата А-5, oбележеном
жиговима грба општине Ада у растеру сиве боје по
маргинама, двојезично, тј. на српском
језику,
латиничким писмом, а испод текста на српском језику
и на мађарском језику и писму, - црном штампарском
бојом.

2.
Az előző pontban meghatározott szavazólapokat
A-5 méretű Ada község szürke raszteros keretű címeres
bélyegzőjével ellátott fehér papírra nyomtatják két
nyelven, vagyis szerbül, latin betűkkel, a szerb szöveg
alatt magyar nyelven, magyar betűkkel, - fekete
nyomdafestékkel.

Гласачки листићи се оверавају
отиском печата Скупштине општине Ада.

A szavazólapokat Ada Község Képviselő-testülete
pecsétjének nyomtatott lenyomatával hitelesítik.

3.

штампаним

Гласачки листићи се штампају у штампарији
''Анима'' из Аде.

3.

A szavazólapokat az adai Anima nyomdában
nyomtatják.

Број гласачких листића који се штамапају мора да
буде једнак збиру броја гласача који су уписани у
бирачки списак и броја гласача који су уписани у
списак гласача који немају изборно право и
пребивалиште на територији општине Ада а имају
право изјашњавања на референдуму.

A kinyomtatott szavazólapok számának meg kell
egyeznie a szavazólistán feltűntetett szavazók
számának és Ada községben szavazójoggal és
lakhellyel nem rendelkezők névjegyzékén szereplő
szavazók számának az összegével.

Укупан број гласачких листића утврђује Комисија
за спровођење референдума.

A szavazólapok számát a Népszavazást Levezető
Bizottság állapítja meg.

Број резервних гласачких листића износи 0,3% од
укупног броја гласачких листића.

A tartalék szavazólapok száma az össz szavazólap
0,3% -át teszi ki.

Комисија за спровођење референдума сачињава
узорак гласачког листића који оверава њен
председник својим потписом и печатом.
Први одштампани гласачки листић представник
Комисије за спровођење референдума упоређује са
овереним узорком гласачког листића. Пошто утврди
да је одштампани примерак гласачког листића

A Népszavazást Levezető Bizottság elkészíti a
szavazólapok mintapéldányát amelyet az elnök
bélyegzővel és aláírásával hitelesít.
Az első kinyomtatott szavazólapot Népszavazást
Levezető Bizottság képviselője összehasonlítja a
hitelesített mintapéldánnyal. Miután megállapítja, hogy a
kinyomtatott szavazólap példánya megegyezik a
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подударан са овереним узорком, представник
Комисије одобрава штампање гласачких листића у
утврђеном броју примерака.

hitelesített mintapéldánnyal, a bizottság képviselője
jóváhagyja a szavazólapok megfelelő számban való
nyomtatását.

4. Контролни лист (Образац Р-3) штампа се на
штампачу општинске управе на папиру розе боје,
формата А-4, двојезично, - црном штампарском бојом.

4. Az ellenőrzőlapot (R-3 űrlap) a Községi Közigazagtási
Hivatal nyomtatóján nyomtatják A-4 méretű rózsaszínű
papíron két nyelven – fekete nyomdafestékkel.

5. Штампање гласачких листића надзире и
контролише Комисија за спровођење референдума,
преко својих чланова.
6. Ова одлука се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

5. A szavazólapok nyomtatását a Népszavazást
Levezető Bizottság tagjai felügyelik és ellenőrzik.

Број:06-95-5/2020-1
Ада, 09. јун.2020. године

Iktatószám: 06-95-5/2020-1
Ada, 2020. június 09.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

6. A jelen határozat megjelenik Ada község Hivatalos
lapjában.

A NÉPSZAVAZÁST LEVEZETŐ BIZOTTSÁG

ПРЕДСЕДНИК
Гавриловић Вања с.р.

ELNÖKE,
Vanja Gavrilović s.k.

76.
Исправка у тексту у „Службеном листу општине Ада“.
Након објављивања утврђено је да се у тексту у
„Службеном Листу Општине Ада“, објављеном под
бројем 18/2020, од 10.06.2020. године поткрала се
грешка, те се даје следећа

Ada Község Hivatalos Lapjában megjelent szövegének
kiigazítása.
A megjelentetést követően megállapításra került, hogy a
szövegben, amely Ada Község Hivatalos Lapja,
2020.06.10-én kiadott, 18/2020. számában lett
közzétéve, hiba csúszott, ezért szükséges a

ИСПРАВКА
ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПРАВИЛНИКУ
о условима за доделу бесповратних новчаних
средстава младим брачним паровима, паровима
који живе у ванбрачној заједници и самохраним
родитељима на територији општине Ада за
куповину куће или стана у 2020. години

TECHNIKAI HIBA KIIGAZÍTÁSA
a SZABÁLYZATBAN
a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítélésének feltételeiről fiatal házaspárok,
élettársi közösségben élő párok és egyedülálló
szülők számára Ada község területén lakóház, vagy
lakás vásárlására a 2020. évben

и У КОНКУРСУ
за доделу бесповратних новчаних средстава
младим брачним паровима, паровима који живе у
ванбрачној заједници и самохраним родитељима
на територији општине Ада за куповину куће или
стана у 2020. години

és a PÁLYÁZATBAN
a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítélésére fiatal házaspárok, élettársi
közösségben élő párok és egyedülálló szülők
számára Ada község területén lakóház, vagy lakás
vásárlására a 2020. évben

У тексту Правилника о условима за доделу
бесповратних новчаних средстава младим брачним
паровима, паровима који живе у ванбрачној заједници
и самохраним родитељима на територији општине
ада за куповину куће или стана у 2020. години, у члану
3. тачци 2. након зарез (,) треба да стоје „највише у ¼
сувласничког дела;“.

A szabályzat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítélésének feltételeiről fiatal házaspárok, élettársi
közösségben élő párok és egyedülálló szülők számára
Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a
2020. évben a 3. szakasz 2. pontjában a szöveg végén
a pontosvessző (;) helyett vesszőnek (,) kell állnia, azt
követően pedig a „legtöbb 1/4 tulajdonjogrésszel;”
szavaknak.

У тексту Конкурса за доделу бесповратних новчаних
средстава младим брачним паровима, паровима који
живе у ванбрачној заједници и самохраним

A Pályázat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítélésére fiatal házaspárok, élettársi közösségben
élő párok és egyedülálló szülők számára Ada község
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родитељима на територији општине Ада за куповину
куће или стана у 2020. години, у тачци I. став 1., на
крају реченице уместо тачке (.) треба да стоји зарез (,)
а након тога речи „до ¼ сувласничког дела.“.

területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2020. évben
szövegében, az I. pont 1. bekezdésében a mondat végi
pont (.) helyett vesszőnek (,) kell állnia, azt követően
pedig a ’’vagy 1/4 tulajdonjogrésszel” szavaknak.

У тексту Конкурса за доделу бесповратних новчаних
средстава младим брачним паровима, паровима који
живе у ванбрачној заједници и самохраним
родитељима на територији општине Ада за куповину
куће или стана у 2020. години, и тачци III став 1., у
тачци 2), након речи „Конкурс“ уместо тачке и зареза
(;) треба да стоји зарез (,) а након тога речи „највише у
¼ сувласничког дела;“.

A Pályázat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítélésére fiatal házaspárok, élettársi közösségben
élő párok és egyedülálló szülők számára Ada község
területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2020. évben
szövegében, a III. pont 1. bekezdésének 2) pontjában a
szöveg végén a pontosvessző (;) helyett vesszőnek (,)
kell állnia, azt követően pedig a „legtöbb 1/4
tulajdonjogrésszel;” szavaknak.
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