СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АДА
ГОДИНА LIII
LIII. ÉVFOLYAM

ADA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

22.09.2020.
2020.09.22.

БРОЈ 34.
34. SZÁM

127./ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ АДА
NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA NYILVÁNOS
ÁRVERÉS ÚTJÁN.................…………………………………………………………………………………….……...3
128./ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА
NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ INGATLAN ELIDEGENÍTÉSÉRE NYILVÁNOS ÁRVERÉS
ÚTJÁN..................................................................................................................................................................7
129./ ЗАКЉУЧАК
О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
VÉGZÉS
A NEVELÉSI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁRÓL AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI
NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A 2020/2021. TANÉVBEN.......................................................13

2. страна/oldal
34. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 34/2020
Деловодни број: 034-34/2020-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Oдговорни уредник Вања Гавриловић.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 34/2020 szám
Iktatószám: 034-34/2020-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Felelős szerkesztő Gavrilović Vanja.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.

22.09.2020.
2020.09.22.

3. страна/oldal
34. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

22.09.2020.
2020.09.22.

127.
На основу члана 68. став 1. тачка 21. Статута општине
Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 11/2019 и
20/2019) и члана 24. Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта ("Службени лист
општине Ада", број 21/2015),
Општинско веће општине Ада, расписује:
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ АДА

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1.
bekezdésének 21 pontja, valamint az építési telkek
elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 21/2015. szám) 24. szakasza
alapján,
Ada Község Községi Tanácsa kiírja a
NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT
ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI
TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA NYILVÁNOS
ÁRVERÉS ÚTJÁN

I Подаци о катастарској парцели

I. A telekkönyvi parcella adatai

Предмет отуђења је грађевинско земљиштe у јавној
својини:
- општине Ада које се води у листу
непокретности број 526 КО Ада
- под бројем 2192/22 – Бранка Радичевића –
земљиште уз зграду и други објекат,
2
површине 369 м – земљиште у грађевинском
подручју.

Az elidegenítés tárgya az Ada község köztulajdonát
képező:
- az Ada KK 526 számú telekkönyvi
betétjében bejegyzett:
- 2192/22
helyrajzi számú
telekkönyvi
parcella – Branko Radičević – földterület az
2
épület mentén 369 m – földterület az
építkezési területen.

II
Подаци
земљишта

II. Adatok a telek rendeltetéséről

о

планској

намени

грађевинског

Предмет јавног надметања је катастарска парцела у
јавној својини општине Ада, по планској намени
земљиштe у грађевинском подручју општине Ада,
намењенo за становање и градњу објеката за
пољопривреду и малу привреду, а којe се отуђујe ради
привођења планској намени.

A nyilvános árverés tárgya Ada község köztulajdonát
képező kataszteri parcella, tervezési rendeltetése
szerint lakásra és mezőgazdasági, valamint kisipari
objektumok kiépítésére előlátott földterület, amelyet a
rendeltetésbe tétele céljából idegenítenek el.

III
Подаци о уређености
опремљености земљишта

III. Adatok a földterület
közművesítéséről

-

комуналној

rendezettségéről

és

Грађевинскo земљиште које је предмет отуђења је
уређено, поседује приступ на асфалтни пут, као и
могућност за прикључење на електричну енергију.

Az elidegenítés tárgyát képező telek rendezett,
rendelkezik bekötéssel az aszfaltozott útra és
villanyhálózatra való csatakozás lehetőségével.

IV Обавештење о промени намене

IV. Értesítés a rendeltetés megváltoztatásáról

Накнаду
за
извршену
промену
намене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
сноси лице које прибавља предметно земљиште у
својину.

A mezőgazdasági földterület rendeltetésének építési
telekre történő megváltoztatásának térítményét az a
személy fizeti, aki a tárgyi földterületet tulajdonba
beszerezte.

V Почетни износ цене за отуђење земљишта:

V. A földterület elidegenítésének kezdőára:

Почетни износ цене за отуђење земљишта је
258.300,00 динара за парцелу број 2192/22 КО Ада.

Az elidegenítés kezdőára Ada KK 2192/22 helyrajzi
számú telekkönyvi parcellára 258.300,00 din.

VI Гарантни износ и рок за повраћај

VI. Garancia összeg és visszafizetésének határideje

Гарантни износ утврђује се у висини од 25% од
почетног износа цене земљишта, односно 64.575,00
динара за парцелу број 2192/22 КО Ада.

A garancia összeg a földterület kezdőárának 25%-a,
illetve Ada KK 2192/22 helyrajzi számú telekkönyvi
parcellára 64.575,00 dinár.
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Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број:
840-785804-10, број модела: 97, позив на број: 77-201,
са назнаком Гарантни износ за парцелу бр. 2192/22
КО Ада.

A garancia összeget a 840-785804-10 számlára kell
befizetni, modell: 97, hivatkozási szám: 77-201,
„garancia összeg az Ada KK 2192/22 helyrajzi számú
parcellára” megjelöléssel.

Учесницима који нису излицитирали куповину
предметне парцеле у грађевинском подручју, гарантни
износ се враћа у року од 15 (петнаест) дана од дана
одржавања јавног надметања.

A résztvevőknek, akik nem licitálták ki a tárgyi telek
megvásárlását az építési területen a garancia összeget
visszafizetik a nyilvános árverés megtartása napjától
számított 15 napos határidőben.

VII Рок за подношење пријаве

VII. A részvételre való jelentkezés határideje

Пријаве се достављају лично или путем препоручене
пошиљке у затвореној коверти на адресу:

A részvételre való jelentkezést személyesen vagy zárt
borítékban, ajánlott küldeményként kell benyújtani az
alábbi címre:

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
24430 Ада
са назнаком:

Ada község
Felszabadulás tér 1.
24430 Ada
a következő megjelöléssel:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ
2192/22 КО Ада
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА“

„AZ ADA KK 2192/22 HELYRAJZI SZÁMÚ
KATASZTERI PARCELLÁN TALÁLHATÓ TELEK
NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETÉSRE VALÓ
JELENTKEZÉS“

Рок за подношење пријаве је 22.10.2020. године до 8
часова.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве
не могу учествовати у поступку јавног надметања односно непотпуне или неблаговремене пријаве се
одбацују.

A pályázatra jelentkezés határideje 2020.10.22-én 8 óra.

VIII Обавештење о документацији која се мора
приложити уз пријаву

VIII. Tájékoztató a pályázatra való jelentkezéshez
melléklendő dokumentációról

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

A nyilvános árverésre jelentkezés (a további szövegben:
jelentkezés) tartalmazza:
1. természetes személyek esetében: vezetéknév és
utónév, személyi szám, lakcím, folyószámla
szám, amelyre sikertelen árverés esetén a letétet
vissza utalják;

1. за физичка лица: име и презиме, јединствени
матични број грађана, адресу становања, број
текућег рачуна на који ће се вратити депозит, у
случају неуспешне лицитације;
2. за предузетнике и правна лица: назив,
односно
пословно
име,
порески
идентификациони број и седиште.
Уз пријаву се доставља:

2.

vállalkozók és jogi személyek esetében:
elnevezés, illetve ügyviteli név, adóazonosító
szám és székhely.

Mellékletek:

- писмо о намерама инвеститора;
- доказ о уплаћеном гарантном износу;
- уредно овлашћење за заступање;
- фотокопија личне карте за физичка лица и

-

- одлуку о упису у Регистар привредних субјеката
или други одговарајући регистар
подносилац захтева правно лице

A késve érkezett, illetve hiányos pályázati anyag, illetve
ajánlat beterjesztői nem vehetnek részt a nyilvános
árverés eljárásában, a késve érkezett, illetve a hiányos
pályázati anyagot, illetve ajánlatot elvetik.

ако

је

-

levél a befektető szándékairól;
igazolás a befizetett garancia összegről;
szabályos meghatalmazás a képviseletre;
természetes
személyek
esetében
személyigazolvány fénymásolata és
határozat
a
gazdasági
szervezetek
nyilvántartásába,
vagy
egyéb
megfelelő
nyilvántartásba való bejegyzésről, amennyiben a
beterjesztő jogi személy
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- folyószámla

szám fénymásolata, amelyre
sikertelen árverés esetén a letétet vissza utalják.

Лице које стекне својину на земљишту у Индустријској
зони општине, има обавезу да органу надлежном за
издавање грађевинске дозволе, у року од осам
месеци од закључења уговора о стицању земљишта,
поднесе уредан захтев за издавање грађевинске
дозволе за изградњу објекта чија је изградња
предвиђена планским документом на основу кога се
могу издати локацијски услови.

Az a személy, aki földterület feletti tulajdont szerez a
község ipari zónájában, köteles az építési engedélyt
kiadó szervnek, a földterület feletti tulajdon szerzésről
szóló szerződéskötéstől számított nyolc hónapos
határidőben, szabályos kérelmet terjeszteni be az
építési engedély kiadására a létesítmény kiépítésére,
amely kiépítését azon tervezési dokumentum előlátja,
amely alapján a lokációs feltételek kiadhatók.

Одредба претходног става не односи се на лице које
стекне својину на земљишту изван Индустријске зоне.

Az előző bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak arra
a személyre, aki az ipari zónán kívül szerez
tulajdonjogot.

IX Рок за закључење уговора

IX A szerződéskötés határideje

Подносилац пријаве који је на јавном надметању
изабран за отуђиоца предметног грађевинског
земљишта има обавезу да у року од 30 дана од дана
коначности Решења
о отуђењу грађевинског
земљишта из јавне својине Општине Ада, закључи
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, у
супротном губи право на повраћај гарантног износа.

A pályázat beterjesztője, aki a nyilvános árverésen a
tárgyi telek elidegenítőjeként ki lett választva köteles az
építési telek Ada község köztulajdonából való
elidegenítéséről szóló határozat jogerőre lépésétől
számított 30 napos határidőben megkötni a szerződést
az építési telek elidegenítéséről, ellenkező esetben
elveszíti a jogot a garancia összeg visszafizetésére.

X Место и време одржавања јавног надметања

X. A nyilvános árverés helyszíne és időpontja

Јавно надметање ће се одржати дана 22.10.2020.
године у канцеларији бр. 25 Општинске управе
општине Ада, ул. Трг ослобођења бр. 1 у Ади, са
почетком у 8.30 часова.

A nyilvános árverés időpontja 2020.10.22-én 8,30 órai
kezdettel, az Adai KKH 25-ps számú irodája, Ada,
Felszabadulás tér 1.

ХI Поступак јавног надметања

XI. A nyilvános árverés eljárása

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта именована од стране
Општинског већа.

A nyilvános árverés eljárását a Községi Tanács részéről
kinevezett Bizottság az Építési Telek Elidegenítésének
Nyilvános Árverésének Eljárása Lefolytatására folytatja
le.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија
проверава идентитет подносиоца уредних пријава или
њихових овлашћених заступника и утврђује листу
учесника јавног надметања.

A nyilvános árverés, úgy indul, hogy a bizottság ellenőrzi
a hiánytalan pályázatokat beterjesztő pályázók, vagy
felhatalmazott képviselőik személyazonosságát és
megállapítja a nyilvános árverésbe résztvevők
jegyzékét.

Услови за спровођење поступка јавног надметања
испуњени су када јавном надметању приступи бар
један учесник, односно његов овлашћени заступник.

A nyilvános árverés eljárása lebonyolításának feltételei,
akkor vannak teljesítve, ha a nyilvános árverésen
megjelenik legalább egy pályázó, illetve annak
meghatalmazott képviselője.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да
присуствују сва заинтересована лица.

A nyilvános árverés eljárása nyilvános és jelen lehet
minden érdekelt személy.

Председник Комисије утврђује језик поступка, чита
јавни оглас, констатује евентуалне примедбе на јавни
оглас.

A bizottság elnöke megállapítja az eljárás nyelvét,
felolvassa a nyilvános hirdetményt, megállapítja az
esetleges észrevételeket a nyilvános hirdetményre.

Након тога објављује почетак јавног надметања и
наводи катастарску парцелу која је предмет јавног
надметања, почетну цену грађевинског земљишта,
односно закупнине и лицитациони корак.

Ezt követően kihirdeti a nyilvános árverés kezdetét és
megnevezi a nyilvános árverés tárgyát képező
telekkönyvi parcellát, a telek, illetve bérleti díj kezdőárát
és a licitlépcsőt.
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Председник Комисије пита да ли има заинтересованих
учесника за катастарску парцелу која је предмет
јавног надметања и ко нуди почетну цену грађевинског
земљишта.

A bizottság elnöke megkérdezi, van-e érdekelt résztvevő
a telekkönyvi parcellára, amely a nyilvános árverés
tárgyát képezi, és ki kínálja a telek kezdőárát.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања
да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се
понавља све док има учесника јавног надметања који
нуди већи износ од последње понуде.

A bizottság elnöke megkérdezi a nyilvános árverés
résztvevőit, kínál-e valaki magasabb összeget az utolsó
ajánlatnál. Az eljárást mindaddig megismétlik, amíg a
nyilvános árverésnek van olyan részvevője, aki
magasabb összeget kínál az utolsó ajánlatnál.

Када на трећи позив председника Комисије нико од
присутних учесника не понуди већу цену грађевинског
земљишта, односно већу закупнину од последње
понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у
записник и председник Комисије објављује да је јавно
надметање за ту катастарску парцелу завршено.

Amikor a jelenlevők közül a bizottság elnökének
harmadik felhívására sem kínál senki magasabb
összeget a telekre, illetve a bérleti díjra, a bizottság
jegyzőkönyvileg megállapítja a legkedvezőbb ajánlatot
és a bizottság elnöke kihirdeti, hogy a nyilvános árverés
az adott telekkönyvi parcellára befejeződött.

Председник Комисије објављује да је јавно
надметање за предметну катастарску парцелу
завршено и у случају кад после његовог трећег позива
нико од присутних учесника не понуди ни почетну цену
грађевинског земљишта.

A bizottság elnöke abban az esetben is kihirdeti, hogy a
nyilvános árverés az adott telekkönyvi parcellára
befejeződött, ha a nyilvános árverés résztvevői közül a
harmadik felhívására sem kínálja fel senki a telek
kezdőárát sem.

Након објављивања завршетка јавног надметања, не
могу се подносити накнадне понуде.

A kihirdetett árverés befejezését követően nem adhatók
utólagos ajánlatok.

Уколико у поступку јавног надметања за предметну
катастарску парцелу учествује један учесник, односно
његов овлашћени заступник, јавно надметање се
завршава када учесник, односно овлашћени заступник
прихвати почетну цену грађевинског земљишта,
односно закупнине.

Amennyiben az adott telekkönyvi parcella nyilvános
árverése
eljárásában
egy
résztvevő,
illetve
meghatalmazott képviselője vesz részt, a nyilvános
árverés akkor zárul, amikor a résztvevő, illetve
meghatalmazott képviselője elfogadja a telek, illetve a
bérleti díj kezdőértékét.

Почетна цена грађевинског земљишта, односно
закупнине се утврђује као најповољнији износ.

A telek, illetve bérleti díj kezdőárát
ajánlatként állapítják meg.

Уколико на јавно надметање не приступи ни један
учесник, поступак оглашавања ће се поновити.

Amennyiben a nyilvános árverésnek egy résztvevője
sincs, a meghirdetés eljárása megismétlődik.

Учесник јавног надметања не може бити лице које до
дана подношења пријаве није измирило своје обавезе
(по основу закупа земљишта, накнаде за уређење
грађевинског земљишта и накнаде за коришћење
грађевинског земљишта) према општини Ада.

A nyilvános árverésen nem vehet részt az a személy, aki
a jelentkezés napjáig nem rendezte kötelezettségeit Ada
község felé (az építési telek bérlete, az építési telkek
rendezésének, és az építési telkek használatának
térítménye alapján).

По обављеном јавном надметању, а најкасније у року
од 8 дана, Комисија доставља записник Општинском
већу, који садржи предлог доношења Решења о
отуђењу грађевинског земљишта учеснику који је
понудио највишу цену.

A nyilvános árverést követően, legkésőbb 8 napos
határidőben, a Bizottság eljuttatja a jegyzőkönyvet a
Községi Tanácsnak, amely tartalmazza a határozati
javaslatot a telek elidegenítéséről a legmagasabb árat
felkínáló résztvevőnek.

Решење о отуђењу грађевинског земљишта,
Општинско веће доставља свим учесницима у
поступку јавног надметања и Одељењу за имовинско–
правне послове општинске управе општине Ада.

A telek elidegenítéséről szóló határozatot a Községi
Tanács továbbítja a nyilvános árverés összes
részvevőjének és az Adai Községi Közigazgatási Hivatal
Vagyonjogi Osztályának.

a legkedvezőbb
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XII Објављивање огласа

XII. A hirdetmény megjelentetése

Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини општине Ада,
објављује се у "Службеном листу општине Ада" и у
електронском облику путем интернет странице
Општине.

A hirdetmény az Ada község köztulajdonát képező
építési telek eltulajdonítására nyilvános árverés útján
Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg és
elektronikus formában a község internetes oldalán.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
Општинско веће
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-6- 97/2020-03
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дана:21.09.2020.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-97/2020-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2020.09.21.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

128.
На основу члана 68. став 1. тачка 13. Статута општине
Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 11/2019 и
20/2019), и члана 28. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима и другим
имовинском правима у јавној својини Општине Ада
(„Сл. лист Општине Ада“ бр. 11/2019),
Општинско веће на својој седници одржаној дана
21.09.2020. године, расписује:

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
11/2019 és 20/2019. számok) 68. szakasza, 1.
bekezdésének 13. pontja, valamint az Ada község
köztulajdonát képező dolgok és egyéb vagyonjogok
szerzéséről,
kezelésékről és
a
felettük
való
rendelkezésről szóló rendelet (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2019. szám) 28. szakasza alapján,
Ada Község Községi Tanácsa 2020.09.21-én kiírja a

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА
I
Назив титулара
непокретност отуђује

јавне

својине

чија

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT
ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ
INGATLAN ELIDEGENÍTÉSÉRE NYILVÁNOS
ÁRVERÉS ÚTJÁN
се

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
24430 Ада
ПИБ: 100985430
Матични број: 08070636
II

Ada község
Felszabadulás tér 1.
24430 Ada
PIB: 100985430
törzsszám: 08070636

Начин отуђења непокретности

Јавно надметање.
III

Предмет отуђења

III.

Технички опис објекта који се отуђује

Објекат је типа:
спрата).

II.

Az elidegenítés módja

Nyilvános árverés.

Непокретност која се налази на катастарској парцели
број 2400 KO Moл уписана у лист непокретности број
4678 КО Мол код Републичког геодетског завода –
Службе за катастар непокретности Ада као посебни
део 5, на другом спрату у објекту бр. 3 на адреси
Маршала Тита бр. 21 у Молу. Предметна непокретност
представља стан у стамбеној згради за колективно
2
становање од 63 м .
IV

I.
A köztulajdon jogosultjának megnevezése,
amely ingatlanát elidegenítik

По+П+2

(подрум, приземље, 2

Az elidegenítés tárgya

Az ingatlan, amely a Köztársasági Földmérési Intézet –
Ada Ingatlan-kataszteri Szolgálatnál a Mohol KK 4678
számú ingatlanlapban bejegyzett, 2400 helyrajzi számú
kataszteri parcellán található, mint az 5-ös különrész, a
második emeleten, a 3-as épületben, a Mohol, Marshall
2
Tito 21. szám alatt. A tárgyi ingatlan egy 63 m -es lakás
a lakóépületben.

IV.

A létesítmény műszaki leírása

A létesítmény típusa: P+F+2 (pince, földszint,2 emelet).
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Темељи објекта тракасти од армираног бетона.
Зидови зидани опеком НФ и зидним блоковима у
продужном малтеру. Међуспратна конструкција
армиранобетонска,
ситноребраста
олакшана
испунама од печене глине типа ТМ-3. Фасада
малтерсана и офарбана фасдном бојом. Кровна
конструкција класичан четвороводни кров у више
равни од чамове грађе 2. класе. Кров не прокишњава.
Кровни покривач валовити салонит. Олуци од
поцинкованог лима.

A létesítménynek szalagalapja van, vasbetonból. A falai
malterba rakott NP téglából és falazóblokkból készültek.
A szintek közötti szerkezet vasbeton, apró bordázattal
könnyítve, ami TM-3 agyaggal van kitöltve. A homlokzat
malterozva, és homlokzati festékkel vannak befestve. A
tetőszerkezete klasszikus négyvizes tető, több síkban,
másodosztályú fenyő fűrészáruból. A tető nem ázik be. A
tető borítása hullámpala. Az ereszet horganyzott
lemezből van.

Унутрашњи зидови малтерисани и офарбани
унутрашњом бојом. Зид купатила од пода до плафона
обложена керамиком. Подови у степеништу, на тераси
и предсобљу терацо, у кухињи и купатилу керамика, у
собама паркет.

A belső falak malterozottak, és beltéri festékkel
festettek. A fürdőszoba fal a padlótól a mennyezetig
kerámiával borítva. Padló a lépcsőn, a teraszon és az
előszobában teraco, a konyhában és a fürdőszobában
kerámia, a szobákban parketta.

Прозори дрвени, типа крило на крило, застаклени са
дрвеним еслингер ролетама. На објекту и у стану сви
завршни – занатски радови завршени. Санитарни
чвор у класичној изради.

Az ablakok kétszárnyasak, fából, üvegezettek és fából
készült redőnnyel ellátottak. A létesítményen minden
befejező munkálatot befejeztek. A padlózat befejezett.
Vizes-góc klasszikus.

Објекат је прикључен на комуналну водоводну мрежу.
Канализација прикључена на септичку јаму. Грејање
стана класично.

Az egész létesítmény csatlakoztatva van a kommunális
vízhálózatra.
A csatorna
emésztőgödörre
van
csatlakoztatva. A fűtés klasszikus.

Објекат је стабилан. На зидовима објекта нема
знакова влажења, и пукотине. Век трајања објекта на
бази општег стања и визуелног прегледа око 60 год.

A létesítmény stabil. A létesítmény falain nem látható
nedvesedés és repedés jele. A létesítmény élettartama
az általános állapot és a szemrevételezés alapján
körülbelül 60 év.
A 6-os lakásban az alábbi helyiségek találhatók:

Стан бр. 5 садржи следеће просторије:

2

- Предсобље
2,40 x 2,10 =5,04 м²
- Две отворене терасе 3,70 x 1,00 + 3,10 x 1,00 = 6,81
м²
- Дневна соба
3,70 x 4,90 =18,13 м²
- Кухиња
3,70 x 3,20 =11,84 м²
- Соба
3,70 x 4,45 =16,46 м²
- Купатило
2,30 x 2,05 = 4,72 м²

- Előszoba 2,40 x 2,10 = 5,04 m
2
- Két nyitott terasz 3,70 x 1,00 + 3,10 x 1,00 = 6,81 m

- Укупно:

- Összesen:

63,00 м²

V
Почетна
цена
по
којој
непокретност из јавне својине

се

отуђује

Почетна цена за отуђење предметне непокретности из
јавне својине Општине Ада која је назначена у тачци
3. овог Огласа износи 1.061.424,00 динара.
VI

2

- Nappali 3,70 x 4,90 = 18,13 m
2
- Konyha 3,70 x 3,20 = 11,84 m
2
- Szoba 3,70 x 4,45 = 16,46 m
2
- Fürdőszoba 2,30 x 2,05 = 4,72 m

V.

Kezdőár

Az Ada község köztulajdonát képező ingatlan
elidegenítésének kezdőára, a jelen hirdetmény
3. pontjából 1.061.424,00 dinár.
VI.

Рок плаћања

2

63,00 m .

Fizetési határidő

Рок за исплату купопродајне цене је дан
солемнизације уговора о отуђењу непокретности из
јавне својине Општине Ада пред надлежним јавним
бележником.

A vételár megfizetésének határideje az Ada község
köztulajdonából történő ingatlan-elidegenítésről szóló
szerződés illetékes közjegyző általi hitelesítésének
napja.

VII
Критеријум
понуђача

најповољнијег

VII.
A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának
kritériumai

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је
највећа понуђена цена за отуђење предметне
непокретности у поступку јавног надметања.

A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma a
nyilvános ajánlattételi eljárásban a tárgyi
ingatlan
elidegenítésére ajánlott legmagasabb ár.

за

избор
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Висина и начин полагања депозита

VIII.

22.09.2020.
2020.09.22.

A letét összege és módja

Гарантни износ – депозит, утврђује се у висини од 25%
од почетне цене отуђења, односно 265.356,00 динара.

A garancia összeg-letét a kezdőár 25%-a, vagyis
265.356,00 dinár.

Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број:
840-785804-10, број модела: 97, позив на број: 77-201,
са назнаком „Гарантни износ за отуђење стана у
Маршала Тита бр. 21 у Молу – стан бр. 5“.

A garancia összeget a 840-785804-10 számlára kell
befizetni, modell: 97, hivatkozási szám: 77-201,
„Garancia összeg a lakás elidegenítésére, Moholon a
Marsall Tito 21. szám alatt – 5-ös számú lakás”
megjelöléssel.

IX
Рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели на јавном надметању

IX.
A letét visszafizetésének határideje
résztvevőknek, akik nem jártak sikerrel

Рок за повраћај депозита учесницима који нису
понудили највишу цену за отуђење, гарантни износ се
враћа у року од 15 дана од дана одржавања јавног
надметања.

A letét visszafizetésének határideje a résztvevőknek,
akik nem a legmagasabb árat kínálták fel a tárgyi
ingatlan elidegenítésére, a nyilvános árverés napjától
számított 15 (tizenöt) nap.

X
Обавештење о документацији која се мора
приложити уз пријаву

X.
Tájékoztató
a
hirdetményre
jelentkezéshez mellékelendő dokumentációról

Обавезна документација која се прилаже уз пријаву
јесте:

A kötelező dokumentáció, amelyet a jelentkezéshez
mellékelni kell:

1. Доказ о уплаћеном депозиту у износу од 25%
од процењене вредности за отуђење
непокретности

1. Bizonylat az elidegenítés tárgyát képező
ingatlan felbecsült értékének megfelelő 25%-os
letéti díj befizetéséről.

2. Пријава, односно понуда правног лица мора
да садржи: назив, седиште и број телефона и
мора бити потписана од стране овлашћеног
лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица
се прилаже извод из регистра привредних
субјеката надлежног органа у оригиналу који
не сме бити старији од 30 дана у време
подношења пријаве.

2. A jogi személy pályázatának, illetve ajánlatának
tartalmaznia kell: az elnevezését, székhelyét és
telefonszámát és alá kell hogy legyen írva a
felhatalmazott személy részéről. A jogi személy
pályázatához, illetve ajánlatához mellékelni kell
a kivonatot az illetékes szerv nyilvántartásából a
gazdasági társaságokról, eredetiben, amely
nem lehet régebbi 30 napnál a jelentkezés
beterjesztésekor.

3. Пријава, односно понуда предузетника мора
да садржи име предузетника, седиште и број
телефона и мора бити потписана од стране
овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду
предузетника прилаже се извод из надлежног
регистра у оригиналу који не сме бити старији
од 30 дана у време подношења пријаве.

3. A vállalkozó pályázatának, illetve ajánlatának
tartalmaznia kell: az elnevezését, székhelyét és
telefonszámát és alá kell hogy legyen írva a
felhatalmazott személy részéről. A vállakozó
pályázatához, illetve ajánlatához mellékelni kell
a kivonatot az illetékes szerv nyilvántartásából,
eredetiben, amely nem lehet régebbi 30 napnál
a jelentkezés beterjesztésekor.

4. Пријава, односно понуда физичког лица мора
да садржи: име и презиме, адресу,
фотокопију личне карте, матични број и број
телефона и мора бити потписана од стране
подносиоца пријаве.

4. A természetes személy pályázatának, illetve
ajánlatának tartalmaznia kell: a vezetéknevét és
az utónevét, címét, személyi igazolvány
fénymásolatát, törzsszámát és telefonszámát és
alá kell, hogy legyen írva.

5. У случају да подносиоца пријаве, односно
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за
заступање мора бити специјално и оверено од
стране надлежног јавног бележника.

5. Abban az esetben, ha a pályázat, illetve ajánlat
beterjesztőjét felhatalmazott személy képviseli,
a felhatalmazásnak speciálisnak kell lennie és
közjegyző által hitelesítve.

6. Фотокопија банковног рачуна на који се може
извршити повраћај депозита у случају ако
понуђач није понудио највећу купопродајну

6. Bankszámla fénymásolata, amelyre a letétet
vissza lehet fizetni, amennyiben az ajánlattevő
nem a legkedvezőbb ajánlatot tette.

a

való
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цену.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не
садржи све што је прописано - ако нису приложене
све исправе како је то предвиђено, односно ако не
садржи све податке
предвиђене огласом или су
подаци дати супротно објављеном огласу.
Адреса за достављање пријаве

XI

A pályázat, illetve ajánlat hiányos, ha nem tartalmazza
mindazt amit előírtak, ha nincs mellékelve minden okirat,
ahogy az elő lett látva, illetve ha nem tartalmaz minden
adatot, amelyet a hirdetésben előláttak vagy az adatok a
megjelentetett hirdetéssel ellentétesen lettek megadva.
XI.
címe

A

részvételre

jelentkezés

benyújtásának

Пријаве се достављају лично или путем препоручене
пошиљке у затвореној коверти на адресу:

A részvételre való jelentkezést személyesen vagy zárt
borítékban, ajánlott küldeményként kell benyújtani az
alábbi címre:

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
24430 Ада
са назнаком:

Ada község
Felszabadulás tér 1.
24430 Ada
a következő megjelöléssel:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА –
СТАН БР. 5 У МАРШАЛА ТИТА БР. 21 У МОЛУ“

„AZ ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONBAN LEVŐ
INGATLAN NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNYRE VALÓ
JELENTKEZÉS – 5-ÖS LAKÁS, MOHOL, MARSALL
TITO UTCA 21. SZÁM, “

XII
Место и време увида у документацију у
вези непокретности која се отуђује из јавне
својине

XII.
A dokumentációba való betekintés helyszínét
és időpontja

Место и време увида у документацију у вези
непокретности која се отуђује из јавне својине
Општине Ада, је сваког радног дана од 9 до 12 часова,
у канцеларији бр. 11 Општинске управе општине Ада.

Az ingatlan Ada község köztulajdonából való
elidegenítésével
kapcsolatos
dokumentáció
megtekinthető minden munkanapon 9-12 óráig, az Adai
Községi Közigazgatási Hivatal 11-es számú irodájában.

XIII
Обавештење
непокретности

XIII.

о

разгледању

Сва заинтересована лица могу да разгледају
непокретност која је предмет јавне продаје, све до
дана одржавања јавне продаје, и то уз потврђену
претходну најаву на следећу електронску пошту:
tamara@ada.org.rs, односно број телефона 024/852106, лок. 211.
XIV

Рок за подношење пријаве

Értesítés az ingatlan megtekintéséről

Minden érdeklődő megtekintheti a nyilvános árverés
tárgyát képező ingatlant a nyilvános árverés napjáig,
előzetes időpont egyeztetéssel a következő e-mail
címen: tamara@ada.org.rs, vagy a 024 / 852-106,
telefonszám 211-es mellékén.

XIV.

Jelentkezési határidő

Рок за подношење пријаве је 22.10.2020. године до 8
часова.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне, односно
неуредне пријаве не могу учествовати у поступку
јавног надметања ради отуђења непокретности из
јавне својине Општине Ада - односно непотпуне или
неблаговремене пријаве се одбацују.

A jelentkezési határidő 2020.10.22-én 8 óra.

XV
Место
надметања

XV.

и

време

одржавања

јавног

Јавно надметање ће се одржати дана 22.10.2020.
године у канцеларији бр. 25
Општинске управе
општине Ада, ул. Трг ослобођења бр. 1 у Ади, са

A késve érkezett vagy hiányos ajánlat beterjesztői nem
vehetnek részt az Ada község köztulajdonát képező
ingatlan
nyilvános
árverés
útján
történő
eltulajdonításának eljárásában, a késve érkezett - vagyis
a hiányos anyagot, illetve ajánlatot elvetik.
A nyilvános árverés helyszíne és időpontja

A nyilvános árverés időpontja 2020.10.22-én 9,30 órai
kezdettel, az Adai KKH 25-ös irodájában, Ada,
Felszabadulás tér 1.
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почетком у 9.30 часова.
XVI
Обавештење
неблаговремене пријаве

за

подносиоце

XVI.

Értesítés a késve jelentkezőknek

Подносиоци неблаговремене или непотпуне, односно
неуредне пријаве не могу учествовати у поступку
јавног надметања ради отуђења непокретности из
јавне својине Општине Ада - односно непотпуне или
неблаговремене пријаве се одбацују.

A késve érkezett vagy hiányos ajánlat beterjesztői nem
vehetnek részt az Ada község köztulajdonát képező
ingatlan
nyilvános
árverés
útján
történő
eltulajdonításának eljárásában, a késve érkezett - vagyis
a hiányos anyagot, illetve ajánlatot elvetik.

XVII
Обавештење
надметању

XVII. Értesítés
részvételről

о

учешћу

на

јавном

На усменом јавном надметању могу учествовати само
лица која су положила депозит.
XVIII

Поступак јавног надметања

a

nyilvános

árverésen

való

A szóbeli nyilvános árverésen csak a letétet befizetett
személyek vehetnek részt.
XVIII.

A nyilvános árverés eljárása:

Поступак јавног надметања спроводи комисија за
спровођење поступка јавног надметања ради отуђења
непокретности из јавне својине Општине Ада
формирана на основу Одлуке Општинског већа
општине
Ада
број:
020-6-98/2020-03од
дана
21.09.2020. године, а на основу одредаба Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима и
другим имовинском правима у јавној својини Општине
Ада („Сл. лист Општине Ада“ бр. 11/2019).

A nyilvános árverés eljárását Ada Község Községi
Tanácsa 020-6-98/2020-03 számú, 2020.09.21-ei
keltezésű határozata alapján megalakított Bizottság az
Ada község köztulajdonát képező dolgok és egyéb
vagyonjogok szerzéséről, kezelésékről és a felettük való
rendelkezésről szóló rendelet (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2019. szám) rendelkezései alapján.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија
проверава идентитет подносиоца уредних пријава или
њихових овлашћених заступника и утврђује листу
учесника јавног надметања.

A nyilvános árverés, úgy indul, hogy a bizottság ellenőrzi
a hiánytalan pályázatokat beterjesztő pályázók, vagy
felhatalmazott képviselőik személyazonosságát és
megállapítja a nyilvános árverésbe résztvevők
jegyzékét.

Услови за спровођење поступка јавног надметања
испуњени су када јавном надметању приступи бар
један учесник, односно његов овлашћени заступник.

A nyilvános árverés eljárása lebonyolításának feltételei,
akkor vannak teljesítve, ha a nyilvános árverésen
megjelenik legalább egy pályázó, illetve annak
meghatalmazott képviselője.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да
присуствују сва заинтересована лица.

A nyilvános árverés eljárása nyilvános és jelen lehet
minden érdekelt személy.

Председник Комисије утврђује језик поступка, чита
јавни оглас, констатује евентуалне примедбе на јавни
оглас.

A bizottság elnöke megállapítja az eljárás nyelvét,
felolvassa a nyilvános hirdetményt, megállapítja az
esetleges észrevételeket a nyilvános hirdetményre.

Након тога објављује почетак јавног надметања и
наводи непокретност која је предмет јавног
надметања, почетну цену за отуђење и лицитациони
корак.

Ezt követően kihirdeti a nyilvános árverés kezdetét és
megnevezi a nyilvános árverés tárgyát képező ingatlant,
az elidegenítés kezdőárát és a licitlépcsőt.

Председник Комисије пита да ли има заинтересованих
учесника за непокретност која је предмет јавног
надметања и ко нуди почетну цену.

A bizottság elnöke megkérdezi, van-e érdekelt résztvevő
az ingatlanra, amely a nyilvános árverés tárgyát képezi,
és ki kínálja a kezdőárát.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања
да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се
понавља све док има учесника јавног надметања који
нуди већи износ од последње понуде.

A bizottság elnöke megkérdezi a nyilvános árverés
résztvevőit, kínál-e valaki magasabb összeget az utolsó
ajánlatnál. Az eljárást mindaddig megismétlik, amíg a
nyilvános árverésnek van olyan részvevője, aki
magasabb összeget kínál az utolsó ajánlatnál.
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Када на трећи позив председника Комисије нико од
присутних учесника не понуди већу цену за отуђење
од
последње
понуде,
Комисија
констатује
најповољнију понуду у записник и председник
Комисије објављује да је јавно надметање завршено.

Amikor a jelenlevők közül a bizottság elnökének
harmadik felhívására sem kínál senki magasabb
összeget az elidegenítésre, a bizottság jegyzőkönyvileg
megállapítja a legkedvezőbb ajánlatot és a bizottság
elnöke kihirdeti, hogy a nyilvános árverés befejeződött.

Председник Комисије објављује да је јавно
надметање за предметну непокретност завршено и у
случају кад после његовог трећег позива нико од
присутних учесника не понуди ни почетну цену за
отуђење.
Након објављивања завршетка јавног надметања, не
могу се подносити накнадне понуде.

A bizottság elnöke abban az esetben is kihirdeti, hogy a
nyilvános árverés az adott ingatlanra befejeződött, ha a
nyilvános árverés résztvevői közül a harmadik
felhívására sem kínálja fel senki még a kezdőárát sem.

Уколико у поступку јавног надметања за предметну
непокретност учествује један учесник, односно његов
овлашћени заступник, јавно надметање се завршава
када учесник, односно овлашћени заступник прихвати
почетну цену за отуђење. Почетна цена за отуђење се
утврђује као највећи понуђени износ.

Amennyiben az adott ingatlan nyilvános árverése
eljárásában egy résztvevő, illetve meghatalmazott
képviselője vesz részt, a nyilvános árverés akkor zárul,
amikor a résztvevő, illetve meghatalmazott képviselője
elfogadja az elidegenítési kezdőárát. Az elidegenítési
kezdőárát a legmagasabb felkínált összegként állapítják
meg.
Amennyiben a nyilvános árverésnek egy résztvevője
sincs, a meghirdetés eljárása szükség esetén
megismétlődik.

Уколико на јавно надметање не приступи ни један
учесник, поступак оглашавања ће се поновити уколико
се укаже потреба.
По обављеном јавном надметању, а најкасније у року
од 8 дана, Комисија доставља записник Општинском
већу општине Ада, путем Одељења за имовинскоправне послове Општинске управе општине Ада, који
садржи предлог доношења одлуке о отуђењу учеснику
који је понудио највишу укупну цену за отуђење
предметне непокретности.
XIX

Рок за закључење уговора

Подносилац пријаве који је на јавном надметању
изабран за најповољнијег понуђача има обавезу да у
року од 30 дана од дана коначности одлуке о отуђењу
непокретности из јавне својине Општине Ада, закључи
Уговор са Општином Ада - у супротном губи право на
повраћај гарантног износа (депозита).

XX

Објављивање огласа

A kihirdetett árverés befejezését követően nem adhatók
utólagos ajánlatok.

A nyilvános árverést követően, legkésőbb 8 napos
határidőben, a Bizottság a KKH Vagyonjogi Osztályán
keresztül eljuttatja a jegyzőkönyvet a Községi
Tanácsnak, amely tartalmazza a határozati javaslatot a
telek elidegenítéséről a legmagasabb összárat felkínáló
résztvevőnek..

XIX.

A szerződéskötés határideje

A pályázat beterjesztője, aki a nyilvános árverésen a
legkedvezőbb ajánlattevőnek lett kikiáltva, köteles az
ingatlannak az Ada község köztulajdonából való
elidegenítéséről szóló határozat jogerőre lépésétől
számított 30 napos határidőben megkötni a szerződést
Ada községgel, ellenkező esetben elveszíti a jogot a
garancia összeg (depozit) visszatérítésére.
XX.

A hirdetmény megjelentetése

Овај оглас за јавно надметање објављује се у листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије и у електронском облику на интернет
презентацији Општине Ада.

A jelen hirdetmény a nyilvános árverésről a Szerb
Köztársaság egész területén megjelenő lapban jelenik
meg és elektronikus formában Ada község internetes
oldalán.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
Општинско веће
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-6-98/2020-03
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дана:21.09.2020.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
Községi Tanács
Szám: 020-6-98/2020-03
Bilicki Zoltán s.k.
Kelt: 2020.09.21.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
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129.
На основу члана 1. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од
броја који се уписују у васпитну групу (''Службени гласник Републике Србије'', број 44/2011), члана 3. став 3.
Одлуке о критеријумима за пријем и боравак деце у Установи за предшколско васпитање и образовање ''Чика
Јова Змај'' Ада (''Службени лист општине Aда'', број 13/94, 10/2002 и 32/2008), и на основу члана 68. став 1.
тачка 31. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 11/2019, 20/2019 и 32/2020)
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној дана 21.09.2020. године доноси
З А К Љ У Ч А К
О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
I
Прихвата се предлог Установе за предшколско васпитање и образовање ''Чика Јова Змај'' Ада, те се у
школској 2020/2021. години формирају васпитне групе према следећем:
Нас.место

Објекат

Ада
Ада
Ада
Ада
Ада
Мол
Мол
Мол
Мол
Мол
Ада
Ада
Ада

Доша Андраша 39
Доша Андраша 39
Доша Андраша 39
Доша Андраша 39
Доша Андраша 39
Маршала Тита 20
Маршала Тита 20
Маршала Тита 20
Маршала Тита 20
Маршала Тита 108
Mите Радујкова 6
Доша Андраша 39
Доша Андраша 39
Укупно:

Ада
Ада
Ада
Ада
Ада
Ада
Мол
Мол
Мол
Утрине
Оборњача

Мите Радујкова 6
Мите Радујкова 6
Димитрија Туцовића 13
Димитрија Туцовића 13
Халас Јожефа 22
Саве Ковачевића 74
Новака Радонића 17
Маршала Тита 108
Маршала Тита 108
Јожеф Атиле 8.
Маршала Тита 1.
Укупно:

Узрасна група
целодневни боравак
од 1 дo 1,5 год.
од 1,5 до 2 год
од 2 до 3 год.
од 3 до 4 год.
од 4 до 5 год.
од 1 до 2 год.
од 2 до 3 год.
од 3 до 4 год.
припремна
припремна
5 год.
од 2,5 до 6,5 год.
припремна
13
полудневни боравак
припремна
мешовита
од 3 до 4 год.
припремна
припремна
припремна
припремна
припремна
мешовита
припремна
припремна
11

Број деце у групи

Настaвни
језик

11
13
16
16
20
10
14
19
24
22
19
10
20
214

двојезично
двојезично
мађарски
мађарски
мађарски
двојезично
двојезично
двојезично
српски
мађарски
мађарски
српски
мађарски

26
20
23
18
22
26
16
26
22
22
10
231

мађарски
мађарски
мађарски
српски
мађарски
мађарски
српски
мађарски
мађарски
мађарски
мађарски

II
Овај закључак се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-96/2020-03
Ада, 21.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Билицки Золтан с.р.

14. страна/oldal
34. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

22.09.2020.
2020.09.22.

A nevelési csoportban beírandó kisebb, illetve nagyobb számú gyermek meghatározásárnak kritériumairól
szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 44/2011 szám) 1. szakasza, az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti
Nevelési- és Oktatási Intézményben a gyermekek felvételének és tartózkodásának kritériumairól szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja 13/94, 10/2002 és 32/2008 számok) 3. szakaszának 3. bekezdése, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 31.
pontja alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2020.09.21-én tartott ülésén meghozza a
VÉGZÉST
A NEVELÉSI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁRÓL AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI
NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A 2020/2021. TANÉVBEN
I.
Ada Község Községi Tanácsa elfogadja az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási Intézmény
javaslatát, miszerint a 2020/2021. tanévben a nevelési csoportok kialakítása a következő módon történjen:
Település:

Létesítmény:

- egésznapos tartózkodás Ada
Dósa András 39
Ada
Dósa András 39
Ada
Dósa András 39
Ada
Dósa András 39
Ada
Dósa András 39
Mohol
Tito Marshall 20
Mohol
Tito Marshall 20
Mohol
Tito Marshall 20
Mohol
Tito Marshall 20
Mohol
Tito Marshall 108
Ada
M. Radujko 6
Ada
Dósa András 39
Ada
Dósa András 39
Összesen:
- félnapos tartózkodás Ada
M. Radujko 6
Ada
M. Radujko 6
Ada
D. Tucović 13
Ada
D. Tucović 13
Ada
Halász József 22
Ada
Sava Kovačević 74
Mohol
N. Radonić 17
Mohol
Tito Marshall 108
Mohol
Tito Marshall 108
Törökfalu
József Attila 8.
Völgypart
Tito Marshall 1.
Összesen:

Életkor szerinti csoport:

Gyermekek száma
a csoportokban:

1 - 1,5 év
1,5 - 2 év
2 - 3 év
3 - 4 év
4 - 5 év
1 - 2 év
2 - 3 év
3 - 4 év
előkészítő
előkészítő
5 év
2,5 - 6,5 év
előkészítő
13

11
13
16
16
20
10
14
19
24
22
19
10
20
214

két tannyelvű
két tannyelvű
magyar
magyar
magyar
két tannyelvű
két tannyelvű
két tannyelvű
szerb
magyar
magyar
szerb
magyar

előkészítő
vegyes
3 - 4 év
előkészítő
előkészítő
előkészítő
előkészítő
előkészítő
vegyes
előkészítő
előkészítő
11

26
20
23
18
22
26
16
26
22
22
10
231

magyar
magyar
magyar
szerb
magyar
magyar
szerb
magyar
magyar
magyar
magyar

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-96/2020-03
Ada, 2020.09.21.

Tannyelv:

Bilicki Zoltán s.k.
ELNÖK

