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111.
На основу члана 59. ст. 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 77. ст. 2.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 10/2014 - Пречишћени текст), као и на основу
члана 23. Одлуке о Општинској управи општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 36/2012),
Општинско Веће општине Ада, на својој седници
одржаној 06. 07. 2015. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. szám
– m.törv.) 59. szakaszának 2. bekezdése, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 77.
szakaszának 2. bekezdése, valamint az Adai Községi
Közigazgatási Hivataláról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 36/2012. szám) 23. szakasza alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2015. 07. 06-án
tartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
AZ ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
BELSŐ SZERVEZÉSÉRŐL ÉS A MUNKAHELYEI
RENDSZEREZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
Даје се сагласност на Правилник о изменама
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Ада, који је донео Начелник Општинске
управе општине Ада под бројем: 110-4/2015-04 дана
06. јула 2015. године.

I.
Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja az Adai
Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezéséről, és a
munkahelyei
rendszerezéséről
szóló
szabályzat
módosításáról szóló szabályzatot, amelyet az Adai
Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 2015. július 06án, 110-4/2015-04 szám alatt hozott meg.

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

II.
E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-76/2015-03
ПРЕДСЕДНИК
Ада, 06. 07. 2015. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-76/2015-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015.07.06.
ELNÖK

112.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за капиталне инвестиције и
локално економски развој
Број: 320 – 12 / 2015-06
Датум: 07.07.2015. године

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési

Osztály
Szám: 320 – 12 / 2015-06
Kelt: 2015.07.07-én

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АДА ЗА 2016. ГОДИНУ

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI
TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK
2016. ÉVI ELŐBÉRLETI
JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

У складу са Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и
41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06
од 03.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. –
másik törvény és 41/09. sz.) és a Mezőgazdasági,
Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium 320-115512/2009-06 számú 2010. november 3.-i útmutatásával
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програма заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Ада, упућује
јавни позив свим правним и физичким лицима,
власницима:

07.07.2015.
2015.07.07.

- функционалних система за наводњавање и
одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада
старијих од три, а млађих од 15 година у роду,
винограда старијих од три године, а млађих од 30
година, у роду, функционалних пољопривредних
објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се
налази на пољопривредном земљишту у државној
својини на територији општине Ада
- објеката за узгој и држање животиња, а који се баве
узгојем и држањем животиња на територији општине
Ада,
да доставе потребну документацију ради доказивања
права пречег закупа на пољопривредном земљишту у
државној својини на територији општине Ада за 2016.
годину, до дана 30.октобра 2015. године.

összhangban A mezőgazdasági földek védelme,
rendezése
és
használata
évi
programjának
kidolgozásával
megbízott
szakbizottság(a
továbbiakban: Bizottság) FELHÍVÁST intéz minden
olyan jogi és természetes személyhez, aki/amely
tulajdonosa:
– olyan működőképes öntöző- és lecsapoló
rendszernek, halastónak, három évnél idősebb, de 15
évnél fiatalabb többéves termőképes ültetvénynek,
három évnél idősebb, de 30 évnél fiatalabb termőképes
szőlőültetvénynek,
működő
mezőgazdasági
létesítménynek (a továbbiakban: infrastruktúra), amely
Ada község területén állami tulajdonú mezőgazdasági
területen található,
–
jószágnevelést
és
jószágtartást
szolgáló
létesítménynek, valamint Ada község területén
jószágneveléssel és jószágtartással foglalkozik,
hogy 2015. október 30-áig az Ada község területén
állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2016. évi
előbérleti jogának bizonyítására küldje meg a szükséges
dokumentációt.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ
ЗАКУПА

AZ ELŐBÉRLETI JOGOT BIZONYÍTÓ
DOKUMENTÁCIÓ

I. Потребна документација за остваривање права
пречег
закупа
по
основу
власништва
на
инфраструктури:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по
основу власништва на инфраструктури;
2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а
у случају да инфраструктура није укњижена у јавне
књиге о евиденцији непокретности потребно је
доставити доказ о власништву на инфраструктури
(грађевинска, односно употребна дозвола, односно
извод из проспекта приватизације којим се доказује да
је та инфраструктура ушла у процену вредности
друштвеног капитала, односно извод из пописа
основних средстава);
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о
стању
и
функционалности
инфраструктуре
(вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти
„у функцији“), са наведеним катастарским парцелама
на којима се налази инфраструктура.
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан
Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
(у
активном статусу );
5. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за
послове пољопривреде, на инвестициона улагања за
инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.
године
II. Потребна документација за остваривање права
пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по
основу узгоја и држања животиња;
2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о
утврђивању ветеринарско санитарних услова или
доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству
са 15 уматичених млечних крава - Уверење о
уматиченим животињама издато од Института за

I. Infrastruktúra-tulajdonon alapuló előbérleti
érvényesítéséhez szükséges dokumentáció:

jog

1. Infrastruktúra-tulajdonon alapuló előbérleti jog
elismerése
iránti
kérelem;
2. Ingatlan-nyilvántartási (telekkönyvi) kivonat, vagy
amennyiben az infrastruktúra a telekkönyvbe nincs
bevezetve, úgy bizonyíték az infrastruktúra-tulajdonról
(építési, illetve használatba vételi engedély, illetve
magánosítási prospektus kivonata, amely igazolja, hogy
az adott infrastruktúra belekerült a társadalmi tőke
értékbecslésébe, illetve állóeszköz- leltári kivonat);
3. A köztársasági mezőgazdasági felügyelőség
jegyzőkönyve
az
infrastruktúra
állapotáról
és
működőképességéről (hogy a többéves ültetvények
termők-e, a létesítmények működők-e), benne azoknak
a kataszteri földparcelláknak a megjelölésével,
amelyeken az infrastruktúra található;
4. Annak igazolása, hogy a kérelmező bejegyzett (aktív
jogállású) mezőgazdasági gazdaságnak a hordozója
vagy tagja;
5. 2006 júliusa után létesített infrastruktúra-beruházási
befektetésére a mezőgazdasági ügyekben illetékes
Minisztérium jóváhagyása.
II.
Az
állattenyésztési
tevékenységen
alapuló előbérleti jog érvényesítéséhez szükséges
dokumentáció:
1. Jószágnevelésen és jószágtartáson alapuló előbérleti
jog
elismerése
iránti
kérelem,
2. Bizonyíték a jószágfarm bejegyzéséről - az
állategészségügyi- szanitáris feltételek megállapításáról
szóló végzés) vagy a legalább 15 törzskönyvezett
fejőstehénnel rendelkező bejegyzett gazdaság igazolása
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сточарство Београд, а за АП Војводину од
Пољопривредног факултета у Новом Саду –
департман за сточарство (са припадајућим листингом
бројева животиња на које се односи уматичење);
3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља
се од ветеринарске станице из кога се види врста,
категорија и бројно стање животиња;
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан
Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
(у
активном статусу).

07.07.2015.
2015.07.07.

– A belgrádi Állattenyésztési Intézet, Vajdaság AT-re
pedig
az
Újvidéki
Mezőgazdasági
Egyetem
Állattenyésztési Tanszéke részéről kiadott Bizonylat a
törzskönyvezett
állatokról
(a
hozzá
tartozó
sorozatszámok lajstromával);
3. Az állategészségügyi állomástól származó bizonylat
vagy igazolás a jószág egészségi állapotáról, amelyből
kitűnik a jószágok fajtája, kategóriája és létszáma;
4. Annak igazolása, hogy a kérelmező bejegyzett (aktív
jogállású) gazdaságnak a hordozója vagy tagja.

Лица заинтересована за остваривање права пречег
закупа по основу инфраструктуре требала би да
доставе
Захтев
за
излазак
Републичке
пољопривредне инспекције Комисији за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине
Ада са наведеним катастарским парцелама које су
предмет захтева, ради благовременог изласка
инспекције на терен и израде Записника Републичке
пољопривредне инспекције, који је саставни део
документације коју треба доставити до 30. октобра
2015. године.
Напомиње се лицу које доказује право пречег закупа
по основу узгоја и држања животиња по основу 15
уматичених млечних крава, да се кравом сматра
женка говеда од 24 и више месеци старости, која није
напустила имање.

Az infrastruktúrán alapuló előbérleti jog érvényesítésére
pályázóknak a pályázat megjelenésétől számított 30
napon belül kérelmet kell benyújtaniuk a Bizottságnak ,
a köztársasági mezőgazdasági felügyelőség helyszínre
való kiszállása iránt, benne feltüntetve a kérelemben
érintett kataszteri földrészleteket, hogy a felügyelőség
kellő
időben
kiszállhasson
a
helyszínre,
és
elkészíthesse a felügyelőségi jegyzőkönyvet, amely
majd elválaszthatatlan része lesz a 2015. október 30-áig
benyújtandó dokumentációnak.

Напомена:
Сва документација мора да гласи на исто правно
или физичко лице, које може бити носилац или члан
Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
(у
активном статусу), оверена и потписана од стране
надлежног органа који издаје исправу.
За лице за које Комисија за израду Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта општине Ада утврди, да
је доставило благовремену и исправну документацију
за остваривање права пречег закупа по основу узгоја
и држања животиња , Републички ветеринарски
инспектор на захтев Комисије за израду Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта општине Ада утврђује
број условних грла записнички. у складу са
капацитетом из Решења о утврђивању ветеринарско
санитарних услова.
За период закупа који је дужи од једне године,
поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради
закључивања Уговора о закупу потребно је доставити
средство обезбеђења плаћања које може да буде:
гаранција пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или уговор о
јемству јемца ( правно лице ) или
доказ о уплати
депозита у висини једне годишње закупнине као
средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се
у случају редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа.
Уколико се за катастарске парцеле које су
опредељене лицима по основу права пречег закупа

Megjegyzés:
A teljes dokumentációnak ugyanarra a jogi vagy
természetes személyre kell szólnia (ez lehet a
bejegyzett – aktív jogállású – mezőgazdasági
gazdaságnak hordozója vagy tagja), és az okmányt
kiállító illetékes hatóságnak kell hitelesítenie és aláírnia.
Azon személy számára, aki esetében a Bizottság
megállapítja, hogy dokumentációja időben érkezett és
kielégíti
az
állattenyésztési
tevékenységen
alapuló előbérleti
jog
érvényesítéséhez
előírt
feltételeket, a Bizottság kérésére kiszálló köztársasági
állategészségügyi
felügyelő
jegyzőkönyvben
megállapítja a számosállat létszámot, összhangban az
állategészségügyi- szanitáris feltételek megállapításáról
szóló végzésben feltüntetett kapacitással.

Megjegyzés a személynek, aki az előbérleti
jogot jószágnevelés és jószágtartás alapján bizonyítja, a
15 törzskönyvezett fejőstehén alapján, hogy tehénnek
az a 24 hónapos és annál idősebb nőstény
szarvasmarha számít, amely nem hagyta el a birtokot.

Az egy évnél hosszabb bérleti idő esetén, az
első évi haszonbér befizetése mellett, a bérleti
szerződés megkötéséhez mellékelnie kell a fizetés
biztosítékainak eszközeit is, ami lehet: a kereskedelmi
bank jótállása a mezőgazdasági földterület egyéves
bérletének összegében, vagy szerződést a kezességről
(jogi személy), vagy bizonylatot a letét befizetéséről, egy
évi haszonbér összegében, a haszonbér fizetésének
biztosítékaként, amely rendszeres fizetés esetén a
bérlet utolsó évének haszonbéreként lesz elszámolva.
Amennyiben a kataszteri parcellára, amely
előbérleti jog alapján történő bérbeadásra lett előlátva,
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утврди да су предмет реституције, предметне парцеле
ће се изузети из даљег поступка давања у закуп.

megállapítják, hogy vagyon visszaszármaztatás tárgyát
képezi, kirekesztik a bérbeadás további eljárásából.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана
од 9,00 до 13,00 часова, у канцеларији 22 Општинске
управе Ада Трг ослобођења бр.1. или са интернет
сајта општине www.ada.org.rs

A kérelem formanyomtatványa hétköznap 9.00 és 13.00
óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala
(Felszabadulás tér 1.) 22. számú irodájában vehető át,
vagy
letölthető
az
önkormányzat
hivatalos
honlapjáról: www.ada.org.rs.
A nyílt felhívásra a kérelem és a megkövetelt
dokumentáció benyújtásának határideje: 2015. október
30. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek
számít, és a bizottság felbontatlanul küldi vissza a
pályázónak.

Рок за достављање захтева и потребне документације
из овог јавног позива је 30. октобар 2015. године.
Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом
јавним позиву сматраће се неблаговременим и
Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси
непосредно на писарници или поштом, у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за
остваривање права пречег закупа по основу
власништва на инфраструктури за 2016. годину“ или
„Захтев за остваривање права пречег закупа по
основу узгоја и држања животиња за 2016. годину“, за
Комисију за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Ада, на адресу ул. Трг
ослобођења бр. 1., На полеђини коверте наводи се
назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особе за све информације у вези са овим
јавним позивом су: Апро Ласло и Игор Ердељан
телефон: 062 779 046 и 062 756 067 email:
laci@ada.org.rs
и
igorerdeljan@gmail.com
,
у
канцеларији бр. 22 Општинске управе Ада Трг
ослобођења бр.1.

A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem
közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai
küldeményként zárt borítékban kell A mezőgazdasági
földek védelme, rendezése és használata évi
programjának kidolgozásával megbízott szakbizottság
címére
(Adai
Község
Közigazgatási
Hivatala
Nagyberuházási és helyi gazdaságfejlesztési osztály,
Felszabadulás tér 1, 24430 Ada) küldeni, a borítékon
feltüntetve: „Infrastruktúra-tulajdonon alapuló 2016. évi
előbérleti jog iránti kérelem” vagy „Jószágnevelésen és
jószágtartáson alapuló 2016. évi előbérleti jog iránti
kérelem”. A boríték hátoldalán a kérelmező cég- vagy
személy nevét kell feltüntetni.
A nyílt felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható
Apró Lászlótól és Erdeljan Igortól a 062 779 046 ill. 062
756
067-es
telefonon,
a laci@ada.org.rs
és
igorerdeljan@gmail.com
e-mail
címen
vagy
személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala
épületének 22. számú irodájában.

Овај јавни позив се објављује у Службеном листу
Општине Ада, интернет страници Општине Ада
www.ada.org.rs и огласним таблама Месних заједница.

A jelen nyilvános felhívást közzé kell tenni Ada Község
Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán
www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin.

Шеф одељења
Хорти Ђерђ с.р.

Osztályvezető
Horti György s.k.
113.

На основу члана 58. ст. 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007 и 83/2014–др.закон), члана 57. ст. 1. тач,
8. Статута општине Ада (''Службени лист општине
Ада'', број 10/2014 – пречишћен текст), као и на основу
члана 19. ст. 3. Одлуке о општинској управи општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 36/2012),
Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АДА
I.
ПОПОВИЋ
МАРИЈА
–
дипломирани
економиста из Мола, разрешава се дужности
помоћника Председника општине Ада за образовање,

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. szám
– m.törv.) 58. szakaszának 3. bekezdése, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja, valamint az Adai Községi
Közigazgatási Hivatalról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 36/2012. szám) 19. szakaszának 3.
bekezdése alapján,
Ada község polgármestere meghozza a
HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
TANÁCSADÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
Ada község polgármestere felmenti a tisztség végzése
alól POPOVIĆ MARIJA, okleveles közgazdász, moholi
lakost, Ada község polgármestere tanácsadóját a
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здравство и друге друштвене делатности, закључно са
даном 02. 07. 2015. године.

oktatás, egészségügy és egyéb társadalmi tevékenység
területén, 2015. 07. 02-ával bezárólag.

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

II.
E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-65/2015-02
Ада, 01. 07. 2015. године

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-65/2015-02
Bilicki Zoltán s. k.
Ada, 2015. 07. 01.
POLGÁRMESTER

ПРЕДСЕДНИК,
Билицки Золтан с.р.

114.
На основу члана 58. ст. 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007 и 83/2014–др.закон), члана 76. ст. 1.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 10/2014 – пречишћен текст), као и на основу
члана 19. ст. 3. Одлуке о општинској управи општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 36/2012),
Председник општине Ада доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. szám m.törv.) 58. szakaszának 3. bekezdése, és Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014 egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 76. szakaszának
1. bekezdése, valamint az Adai Községi Közigazgatási
Hivatalról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja,
36/2012. szám) 19. szakaszának 3. bekezdése alapján,
Ada község polgármestere meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
TANÁCSADÓJÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL

I.
МРКШИЋ
АЛЕКСАНДАР
–
дипломирани
економиста из Аде, поставља се за помоћника
Председника општине Ада за буџет и грађевинарство,
почев од 03. 07. 2015. године.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

I.
MRKŠIĆ
ALEKSANDAR,
okleveles
közgazdász, adai lakost, 2015. 07. 03-ától kezdődően,
Ada község polgármesterének, a költségvetéssel és
építészettel
megbízott
tanácsadója
tisztségébe
helyezem.
II.
E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-66/2015-02
Ада, 01. 07. 2015. године

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-66/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 07. 01.
POLGÁRMESTER

ПРЕДСЕДНИК,
Билицки Золтан с.р.

На основу члана 58. ст. 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007 и 83/2014–др.закон), члана 76. ст. 1.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 10/2014 – пречишћен текст), као и на основу
члана 19. ст. 3. Одлуке о општинској управи општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 36/2012),
Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АДА

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. szám m.törv.) 58. szakaszának 3. bekezdése, és Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014 egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 76. szakaszának
1. bekezdése, valamint az Adai Községi Közigazgatási
Hivatalról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja,
36/2012. szám) 19. szakaszának 3. bekezdése alapján,
Ada község polgármestere meghozza a
HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
TANÁCSADÓJÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL
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I.
ХАЛГАШЕВ ГОРДАНА – професор разредне
наставе из Аде, поставља се за помоћника
Председника општине Ада за образовање, здравство
и друге друштвене делатности, почев од 06. 07. 2015.
године.

I.
HALGAŠEV
GORDANA,
osztálytanító
professzor, adai lakost, 2015. 07. 06-ától kezdődően,
Ada
község
polgármesterének,
az oktatással,
egészségüggyel és egyéb társadalmi tevékenységgel
megbízott tanácsadója tisztségébe helyezem.

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

II.
E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-69/2015-02
ПРЕДСЕДНИК,
Ада, 03. 07. 2015. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-69/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 07. 03.
POLGÁRMESTER

