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149.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018), Одлуке о четвртој измени одлуке о буџету
Општине Ада за 2019. годину („Службени лист
општине Ада“, број 28/2019) и члана 44. став 1. тачка
7. Статута општине Ада („Службени лист Општине
Ада“ бр. 11/2019 и 20/19), Скупштина општине Ада, на
седници одржаној 26.09.2019. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye 129/2007, 83/2014 – m.törv. és 101/2016 –
m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja,
Ada község 2019. évi
költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról
szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2019
szám), valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44.
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján, Ada Község
Képviselő-testülete a 2019.09.26-án tartott ülésén
meghozza a

ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ
ПАРОВИМА И ПАРОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У
ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АДА ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ ИЛИ СТАНА У
2019. ГОДИНИ

HATÁROZATOT
A HATÁROZAT A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL HÁZ, VAGY
LAKÁS VÁSÁRLÁSÁRA FIATAL HÁZASPÁROK ÉS
ÉLETTÁRSI KÖZÖSSÉGBEN ÉLŐK SZÁMÁRA ADA
KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019. ÉVBEN
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Члан 1.
Наслов Одлуке о додели бесповратних новчаних
средстава младим брачним паровима и паровима који
живе у ванбрачној заједници на територији општине
Ада за куповину куће или стана у 2019. години мења
се, тако да се уместо „паровима и паровима“ стоји
„паровима, паровима“, као и после речи „заједници“
додаје „и самохраним родитељима“.

1. szakasz
A határozat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására fiatal
házaspárok és élettársi közösségben élők számára Ada
község területén a 2019. évben címe módosul és így
hangzik: „határozat a vissza nem térítendő pénzügyi
eszközök odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására fiatal
házaspárok, élettársi közösségben élők és egyedülálló
szülők számára Ada község területén a 2019. évben”

Члан 2.
Члан 1. Одлуке о додели бесповратних новчаних
средстава младим брачним паровима и паровима који
живе у ванбрачној заједници на територији општине
Ада за куповину куће или стана у 2019. години мења
се, тако да после речи „паровима“ додаје „паровима у
ванбрачној заједници и самохраним родитељима“.

2. szakasz
A határozat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására fiatal
házaspárok és élettársi közösségben élők számára Ada
község területén a 2019. évben 1. szakasza módosul,
úgy hogy a „házaspárok” szavat követően az „élettársi
közösségben élők és egyedülálló szülők” szavakkal
bővül.

Члан 3.
Члан 2. став 1. Одлуке о додели бесповратних
новчаних средстава младим брачним паровима и
паровима који живе у ванбрачној заједници на
територији општине Ада за куповину куће или стана у
2019. години мења се, тако да после речи „паровима“
додаје „паровима у ванбрачној заједници и
самохраним родитељима“.

3. szakasz
A határozat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására fiatal
házaspárok és élettársi közösségben élők számára Ada
község területén a 2019. évben 2. szakaszának 1.
bekezdése módosul, úgy hogy a „házaspárok” szavat
követően az „élettársi közösségben élők és egyedülálló
szülők” szavakkal bővül.

Члан 2. став 2. Одлуке о додели бесповратних
новчаних средстава младим брачним паровима и
паровима који живе у ванбрачној заједници на
територији општине Ада за куповину куће или стана у
2019. години мења се, тако да после речи „паровима“
додаје „паровима у ванбрачној заједници и
самохраним родитељима“.

A határozat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására fiatal
házaspárok és élettársi közösségben élők számára Ada
község területén a 2019. évben 2. szakaszának 2.
bekezdése módosul, úgy hogy a „házaspárok” szavat
követően az „élettársi közösségben élők és egyedülálló
szülők” szavakkal bővül.

Члан 4.
Члан 3. Одлуке о додели бесповратних новчаних
средстава младим брачним паровима и паровима који

4. szakasz
A határozat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök
odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására fiatal
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живе у ванбрачној заједници на територији општине
Ада за куповину куће или стана у 2019. години мења
се, тако да уместо:

házaspárok és élettársi közösségben élők számára Ada
község területén a 2019. évben 3. szakasza módosul,
úgy hogy az

„Укупна средства која се опредељују за намену из
члана 1. ове одлуке прописане су у Одлуци о другој
измени одлуке о буџету општине Ада за 2019. годину
и износе 10.000.000,00 динара.“

„A jelen határozat 1. szakasza szerinti rendeltetésre
elkülönített keretösszeg a 2019. évben 10.000.000 dinár,
amely az Ada község 2019. évi költségvetéséről szóló
határozat második módosításáról szóló határozatban van
előírva.”

стоји:

szöveget az alábbi szöveg váltja:

„Укупна средства која се опредељују за намену из
члана 1. ове одлуке прописане су у Одлуци о четвртој
измени одлуке о буџету општине Ада за 2019. годину
и износе 12.000.000,00 динара.“

„A jelen határozat 1. szakasza szerinti rendeltetésre
elkülönített keretösszeg a 2019. évben 12.000.000 dinár,
amely az Ada község 2019. évi költségvetéséről szóló
határozat negyedik módosításáról szóló határozatban
van előírva.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења и објављује се у "Службеном листу
општине Ада".

5. szakasz
A jelen határozat a meghozatala napját
követő napon lép hatályba és megjelenik Ada Község
Hivatalos Lapjában.
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