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3. strana/oldal
18. broj/szám

100./
На основу члана 57. ст. 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 58. ст. 3. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, број 22/2004 и 12/2005),
Скупштина општине Ада, на седници дана 07.12.2006.
године доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 9/2002, 33/2004 és 135/2004 szám) 57. szakaszának
1. bekezdése, valamint Ada Község Statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 22/2004 és 12/2005 szám) 58. szakaszának 3.
bekezdése alapján,
Ada Községi Képviselő-testülete a 2006.12.07-én megtartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
AZ ADA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
У члану 9. Одлуке о општинској управи општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, број 24/2004) после
тачке 2. додаје се нова тачка 3. под називом ‘’Одељење за
локалну пореску администрацију’’, а досадашње тачке 3,
4, 5, и 6. постају тачке 4, 5, 6, и 7.

1. szakasz
Az Ada Község Közigazgatásáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 24/2004) 9. szakasza a 2. pont után
egy új 3. ponttal egészül ki, mely elnevezése „Helyi Adóadminisztrációs Osztály”, és az eddigi 3, 4, 5. és 6. pont 4, 5,
6. és 7. ponttá válik.

Члан 2.
После члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи:

2. szakasz
A 11. szakasz után egy új 11a. szakasz következik, mely így
hangzik:
„11a. szakasz
A Helyi Adó-adminisztrációs Osztály a helyi közjövedelmeket
bevezető és rendező dologi előírásokkal, valamint az
adóeljárásról és adóadminisztrációról szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban, vezeti a helyi közjövedelmek
adóeljárását (megállapítását, behajtását és ellenőrzését),
s felügyeli az adókötelezettek jogait és kötelességeit, de
különösen:
1) Vezeti a helyi önkormányzat forrásjövedelmei kötelezetteinek
jegyzékét az adókötelezettek egységes, az Adóhivatal által
vezetett jegyzékéből származó adatok alapján,
2) Megállapítja a helyi önkormányzat forrásjövedelmeit
végzéssel, melyek esetében nincs előírva, hogy azt maga az
adókötelezett állapítsa meg (önmegadóztatás) a törvénnyel
összhangban,
3) Irodai és terepi ellenőrzést végez, hogy ellenőrizze és
megállapítsa a helyi közjövedelmek alapján az adókötelezettség
betartásának törvényességét és szabályosságát a törvénnyel
összhangban,
4) Szavatolja a helyi közjövedelmek behajtását a törvénnyel
összhangban,
5) Végzi a helyi közjövedelmek és a mellékes adójövedelmek
rendes, valamint kényszer behajtását a törvénnyel
összhangban,
6) Elsőfokú közigazgatási eljárást vezet az adókötelezettek
azon fellebbezése nyomán, melyben az adóeljárás során
meghozott közigazgatási ügyiratok emelnek kifogást,
7) A helyi közjövedelmek esetében egységes információs
rendszert alkalmaz,
8) Vezeti a helyi közjövedelmek adókönyvelését a törvénnyel
összhangban,
9) Megtervezi és végrehajtja az alkalmazottak képzését,
10) Alapvető szakmai és jogi segítséget nyújt az
adókötelezetteknek az adóelőírásokról, melyekből a
helyi közjövedelmek utáni adókötelezettségük ered, a
helyi önkormányzatban dolgozók viselkedési kódexével
összhangban,
11) Hivatali kötelességből bizonyítékokat juttat el az
Adóhivatalnak azokról a tényekről, melyeket a hatáskörében
végzett tevékenysége során tud meg, és melyek jelentősek az
adóelőírások szabályos alkalmazásának megállapítása vagy
ellenőrzése szempontjából,
12) Szavatolja a közérdekű információkhoz való hozzáférésről
szóló előírás alkalmazását,
13) Bizonylatot és igazolást ad ki azokról a tényekről, melyekről
hivatalos nyilvántartást vezet,
14) Egyéb tevékenységeket is folytat a törvénnyel
összhangban.

‘’Члан 11а.
Одељење за локалну пореску администрацију у складу
са материјалним прописима којима су уведени и уређени
локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији, води порески
поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне
јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских
обвезника, а нарочито:
1. Води регистар обвезника изворних прихода јединице
локалне самоуправе на основу податка из Јединственог
регистра пореских обвезника који води Пореска управа;
2. Врши утврђивање изворних прихода јединице локалне
самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује
сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са
законом;
3. Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере
и утврђивања законитости и правилности испуњавања
пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у
складу са законом;
4. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у
складу са законом;
5. Врши редовну и принудну наплату локалних јавних
прихода и споредних пореских давања у складу са
законом;
6. Води првостепени управни поступак по жалбама
пореских обвезника изјављеним против управних аката
донетих у пореском поступку;
7. Примењује јединствени информациони систем за
локалне јавне приходе;
8. Води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у
складу са прописима;
9. Планира и спроводи обуку запослених;
10. Пружа основну стручну и правну помоћ пореским
обвезницима о пореским прописима из којих произилази
њихова пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода, у складу са кодексом понашања запослених у
локалној самоуправи;
11. По службеној дужности доставља Пореској управи
доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из
своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или
контролу правилности примене пореских прописа за чију
је примену надлежна Пореска управа;
12. Обезбеђује примену прописа о слободном приступу
информација од јавног значаја;
13. Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о
којима води службену евиденцију;
14. Обавља и друге послове у складу са законом.’’
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу општине Ада“.

3. szakasz
A jelen határozat az Ada Község Hivatalos Lapjában való
megjelenésétől számított nyolcadik naptól hatályos.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:016-3/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,07.12.2006. године
Душан Телечки, с.р.

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:016-3/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2006.12.07.
ADA KKT ELNÖKE

101./
На основу члан 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе (‘’Службени гласник РС’’, бр. 62/2006), члана
11. Закона о порезима на имовину (‘’Службени гласник
РС’’,бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002 и 135/2004) и члана 28.
Статута општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’,бр.
22/2004 и 12/2005),
Скупштина општине Ада на седници одржаној дана
07.12.2006. године, донoси

A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SzK
Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám) 8. szakasza, a vagyonadóról
szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 26/2001, 45/2002, 80/
2002 és 135/2004 szám) 11. szakasza, Ada Község Statútuma
(Ada Község Hivatalos Lapja, 22/2004 és 12/2005 szám) 28.
szakasza alapján,
Ada Községi Képviselő-testülete a 2006.12.07-én tartott ülésén
meghozza a

ОДЛУКУ
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

HATÁROZATOT
A VAGYONADÓ KULCSÁRÓL

Члан 1.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води
пословне књиге – 0,40 %;
2) на права на непокретности пореског обвезника који не
води пословне књиге:

1. szakasz
A vagyonadó kulcsa:
1) ügyviteli könyvet vezető adókötelezett ingatlanra való
jogosultsága után – 0,40%,
2) ügyviteli könyvet nem vezető adókötelezett ingatlanra való
jogosultsága után:

На пореску основицу
до 6.000.000 динара

од 15.000.000 до
30.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,40%
24.000 динара + 0,80%
на износ преко 6.000.000
динара
96.000 динара + 1.50%
на износ преко 15.000.000
динара

преко 30.000.0000
динара

321.000 динара + 3 %
на износ преко 30.000.000
динара

од 6.000.000 до
15.000.000 динара

Az adóalap után
6.000.000 dinárig

Adó címén ﬁzetendő
0,40%

6.000.000 – 15.000.000
dinár esetében

24.000 dinár + 0,80% a
6.000.000 dinár feletti értékre

15.000.000 - 30.000.000
dinár esetében

96.000 dinár + 1,50% a
15.000.000 dinár feletti
értékre

30.000.000 dinár
felett

321.000 dinár + 3% a
30.000.000 din. feletti értékre

Члан 2.
Утврђивање предмета опорезивања, пореског обвезника,
пореске основице, настанка пореске обавезе, пореских
ослобођења и пореског кредита као и утврђивање и наплата
пореза на имовину врши се на начин одређен Законом о
порезима на имовину.
У погледу начина утврђивања, поступка по правним
лековима, начина и рокова плаћања пореза, камате,
повраћаја пореза, застарелости наплате, принудне наплате,
казнених одредаба и осталог што није посебно уређено
Законом о порезима на имовину, примењује се закон којим
се уређује порески поступак и пореска администрација.

2. szakasz
A megadóztatás tárgyának, az adókötelezett, az adóalap,
az adókötelezettség létrejöttének, az adókötelezettség alóli
felmentés, valamint az adóhitel megállapítása, mint ahogyan
az vagyonadó megállapítása és behajtása a vagyonadóról szóló
törvényben meghatározott módon történik.
A megállapítás módja, a jogorvoslati eljárás, az adóﬁzetés módja
és határideje, a kamat, az adó-visszaszármaztatás, a behajtás
elévülése, a kényszerbehajtás, a büntető intézkedések, s az
egyéb olyan eljárások esetében, melyeket a vagyonadóról szóló
törvény nem szabályoz, az adóeljárást és az adóadminisztrációt
szabályozó törvényt kell alkalmazni.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у
‘’Службеном листу општине Ада’’, а примењује се од 1.
јануара 2007. године.

3. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való
megjelenésétől számított nyolcadik naptól hatályos, és 2007.
január 1-től alkalmazandó.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:436-1/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,07.12.2006.
Душан Tелечки, с.р.

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:436-1/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2006.12.07.
ADA KKT ELNÖKE
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102./
На основу члана 11. ст. 1. и члана 18. Закона о финансирању
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 62/2006), као и на основу члана 28. тачка 12.
Статута општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’,
број 22/2004 и 12/2005),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 07.12.2006.
године, доноси

A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SzK
Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám) 11. szakaszának 1.
bekezdése és a 18. szakasza, mint ahogyan Ada Község
Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 22/2004 és 12/2005)
28. szakaszának 12. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2006.12.07-én megtartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

HATÁROZATOT
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL

Члан 1
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за
коришћење права, предмета и услуга на територији
општине Ада и утврђују се обвезници, висина, олакшице,
рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе (у даљем
тексту: таксе).
За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог
члана не може се уводити посебна накнада.

1.szakasz
Ada Község Képviselő-testülete a jelen határozattal Ada
község területén bevezeti a jogok, tárgyak és szolgáltatások
használata utáni helyi kommunális illetéket, s megállapítja a
helyi kommunális illeték (a továbbiakban: illeték) ﬁzetésére
kötelezetteket, az illetékek összegét, a kedvezményeket, a
ﬁzetés határidejét és módját.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jogok, tárgyak
és szolgáltatások használata után nem lehet külön illetéket
bevezetni.

Члан 2
Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за
чије је коришћење прописано плаћање таксе.

2. szakasz
Az illeték ﬁzetésére kötelezett azon jogok, tárgyak és
szolgáltatások használója, melyek használatáért az előírások
szerint illeték jár.

Члан 3
Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном
почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје
коришћење права, предмета или услуге.

3. szakasz
A jelen határozat 1. szakaszában említett illetéki kötelezettség
azon jogok, tárgyak és szolgáltatások használata kezdetének
napjától áll fenn, melyek használata után az előírások szerint
illetéket kell ﬁzetni, és egészen addig érvényes, míg a jogok,
tárgyak és szolgáltatások használata tart.

Члан 4
Таксе се не плаћају за коришћење права, предмета и
услуга од стране државних органа и организација, органа
и организација територијалне аутономије и јединица
локалне самоуправе.

4. szakasz
A jogok, tárgyak és szolgáltatások használata után nem kell
illetéket ﬁzetnie az állami szerveknek és szervezeteknek, a
területi autonómia szerveinek és szervezeteinek, valamint a
helyi önkormányzat egységének

Члан 5
Такса се уводи за:
истицање фирме на пословном простору;
2) истицање и исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају општини
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина;
4) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних
просторија;
5) држање и коришћење пловних постројења и пловних
направа и других објеката на води, осим пристана које се
користе у пограничном речном саобраћају;
6) држање и коришћење чамаца и сплавова на води,
осим чамаца које користе организације које одржавају и
обележавају пловне путеве;
7) држање ресторана и других угоститељских и забавних
објеката на води;
8) држање кућних и егзотичних животиња;
9) коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности;
10) држање средстава за игру (“забавне игре”);
11) држање музичких уређаја и приређивање музичког
програма у угоститељским објектима;
12) коришћење рекламних паноа;
13) коришћење простора за паркирање друмских моторних
и прикључних возила на уређеним и обележеним
местима;

5. szakasz
Az illeték bevezetése az alábbi jogok, tárgyak és szolgáltatások
használata után történik:
1) A cégjelzés elhelyezése az üzlethelyiségen,
2) A cégjelzés kiírása az üzlethelyiségen kívül, a község
tulajdonát képező létesítményen és területen (úttest, járda, zöld
felület, villanykaró, stb),
3) Közúti motoros és kapcsolható járművek tartása, kivéve a
mezőgazdasági járműveket és gépeket,
4) Az árúnak az üzlethelyiségen kívül való kiállítására szolgáló
vitrinek használata
5) Az úszóberendezések és –szerkezetek, valamint egyéb vízi
létesítmények vízen való tartása, illetve használata, kivéve
azokat a kikötőkben, melyeket a folyami közlekedésben a
határterületen használnak.
6) A csónakok, tutajok vízen való tartása, illetve használata,
kivéve a hajóutak karbantartását és megjelölését végző
szervezetek csónakjait,
7) Étterem, egyéb vendéglátó-ipari létesítmény és szórakozóhely
üzemeltetése a vízen,
8) Házi és egzotikus állatok tartása,
9) A közterületeken, vagy az ügyviteli helyiségek előtt lévő
területek ügyviteli célokra való használata után, kivéve az
újság, a könyv és az egyéb kiadványok, a régi, díszműipari és
a háziipari termékek árusítását,
10) Játékra szolgáló eszközök („szórakoztató játékok”)
tartása,
11) Zeneberendezések tartása, valamint vendéglátó-ipari
létesítményekben zenei műsor rendezése,
12) Reklám pannó használata,
13) A közúti, a motoros és kapcsolható járművek parkolására
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14) коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог
коришћења;
15) коришћење обале у пословне и било које друге сврхе;
16) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова.
Таксе из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана уводе се до
највишег износа утврђеног од стране Владе Републике
Србије.

szolgáló, rendezett és kijelölt helyek használata után,
14) A táborozásra, a sátorok, illetve egyéb időszakos használatra
szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgáló szabad területek
igénybe vétele,
15) A part használata üzleti vagy bármi egyéb célból,
16) A közterület elfoglalása épületanyaggal és építkezési
munkálatok végzése miatt.
A jelen szakasz 1. bekezdésben, 1), 2) és 3) pont alatt említett
illetékek összege megfelel a Szerb Köztársaság Kormánya
által megállapított legmagasabb értéknek.

Члан 6
Фирма, у смислу закона и ове одлуке, јесте сваки истакнути
назив или име које упућује на то да правно или физичко
лице обавља делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више
истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само
за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се
такса за сваку истакнуту фирму.

6. szakasz
A törvény és a jelen határozat értelmében cégjelzésnek számít
minden kihelyezett elnevezés vagy név, mely arra utal, hogy a
jogi vagy természetes személy tevékenységet folytat.
Amennyiben ugyanazon kötelezettnek egy ügyviteli
létesítményen több cégjelzése is szerepel, az illetéket csak egy
cégjelzés után ﬁzeti.
A kötelezett az üzletviteli létesítményen kívül kihelyezett
minden egyes cégjelzés után illetéket ﬁzet.

Члан 7
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке, као и
контролу примене ове одлуке на терену, у оквиру својих
овлашћења врши комунални инспектор општинске управе
Ада.
Ако комунални инспектор у току вршења инспекцијског
прегледа утврди да се одредбе ове одлуке не примењују
уопште или се само делимично примењују, има право и
обавезу да:
• забрани коришћење права, предмета и услуга за које
је овом одлуком прописано плаћање таксе до измирења
предметних обавеза, урачунајући и запечаћење предмета
и објеката,
• нареди уклањање предмета и објеката са уличних и
других јавних површина у случају да обвезници плаћања
такси своје обавезе не измире у датом року,
• покрене прекршајни поступак код надлежног органа за
прекршаје.

7. szakasz
A jelen határozat rendelkezései végrehajtásának felügyeletét,
valamint a jelen határozat terepen való alkalmazásának
ellenőrzését a hatáskörén belül Ada Község Közigazgatási
Hivatalának kommunális felügyelője végzi.
Amennyiben a kommunális felügyelő a felügyelőségi ellenőrzés
során megállapítja, hogy a jelen határozat rendelkezéseit
egyáltalán nem, vagy csak részben alkalmazzák, jogában áll
és köteles:
• megtiltani azon jogok, tárgyak és szolgáltatások használatát,
melyek után a jelen határozat szerint illetéket kell ﬁzetni,
mégpedig az adott kötelezettségek rendezéséig, beleértve a
tárgyak és a létesítmények lepecsételését is,
• elrendelni a tárgyak és létesítmények eltávolítását az utcai és a
más közterületekről, amennyiben az illeték ﬁzetésére kötelezett
személy nem tesz eleget kötelességének a meghatározott
határidőn belül,
• szabálysértési eljárást indítani az illetékes szabálysértési
szervnél.

Члан 8
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00
динара казниће се таксени обвезник-физичко лице које у
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање
таксе и не плати таксу.
Правно лице-таксени обвезник казниће се за прекршај
новчаном казном у износу од 5.000,00 до 500.000,00
динара ако не пријави постојање основа за плаћање таксе и
не плати таксу или не наплати таксу предвиђену таксеном
тарифом или ако у прописаном року наплаћену таксу не
уплати на рачун буџета општине.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 2.500,00
до 25.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 250.000,00
динара казниће се таксени обвезник - предузетник ако у
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање
таксе и не плати таксу.

8. szakasz
2.500,00 – 25.000,00 dinár pénzbüntetéssel büntetendő az
az illeték ﬁzetésére kötelezett – természetes személy, aki a
meghatározott határidőn belül nem jelenti az illetékﬁzetés
alapjául szolgáló tényállást, és nem ﬁzet illetéket.
A jogi személy – illeték ﬁzetésére kötelezett személy 5.000,00
– 500.000,00 pénzbüntetéssel büntetendő szabálysértésért,
amennyiben nem jelenti az illetékﬁzetés alapjául szolgáló
tényállást, és nem ﬁzet illetéket, vagy nem az előirányozott
árjegyzékben szereplő illetéket ﬁzeti ki, vagy pedig az előírt
határidőn belül behajtott illetéket nem ﬁzeti be a községi
költségvetés számlájára.
250,00 - 25.000,00 dinárral büntetendő a jelen szakasz 2.
bekezdésében említett szabálysértést elkövető jogi személyben
a felelős személy és a természetes személy.
2.500,00 - 250.000,00 dinárral büntetendő az az illeték
ﬁzetésére kötelezett – vállalkozó, aki a meghatározott határidőn
belül nem jelenti az illetékﬁzetés alapjául szolgáló tényállást,
és nem ﬁzet illetéket.

Члан 9
Саставни део ове одлуке је Тарифник локалних комуналних
такси којим се утврђују таксене тарифе за поједина права,
предмете и услуге, односно ближе одређују обвезници
локалних комуналних такси, висина и начин плаћања таксе,
ослобађања од плаћања таксе, начин и рокови подношења
пријава за разрез таксе, начин разреза и редовна наплата
таксе.
Динарски износи такси из Тарифника усклађују се
годишње, са годишњом стопом раста трошкова живота,
коју објављује републички орган надлежан за послове
статистике.

9. szakasz
A jelen határozat részét képezi a helyi kommunális illatékek
árjegyzéke, mely megállapítja az egyes jogok, tárgyak
és szolgáltatások illetékösszegét, illetve részletesebben
meghatározza a helyi kommunális illeték ﬁzetésére
kötelezetteket, az illeték összegét és ﬁzetése módját, az
illetékﬁzetés alóli felmentést, az illetékkivetésre való
jelentkezés átadásának határidejét, az illetékkivetés módját és
az illeték szabályos behajtását.
Az árjegyzékben szereplő illetékek dinár értékét Ada Község
Képviselő-testülete évente összehangolja a létfenntartási
költségek évi növekedési mértékével, melyet a statisztikai
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Извршни орган општине, на предлог Одељења за финансије
и буџет Општинске управе, објављује усклађене динарске
износе такси из става 2. овог члана.

tevékenységek végzésére illetékes köztársasági szerv jelentet
meg.
A község végrehajtó szerve az Ada Község Közigazgatási
Hivatala Költségvetési és Pénzügyi Osztályának javaslatára
közzé teszi a jelen szakasz 2. bekezdésében említett,
összehangolt dinár értékeket.

Члан 10
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о општинским комуналним таксама (“Службени
лист општине Ада” број 14/2002, 7/2003, 2/2004 и 26/
2005).
Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном листу општине Ада”, а примењиваће се од
01. 01. 2007. године.

10. szakasz
A jelen határozat alkalmazásának napjától érvényét veszti a
községi kommunális illetékekről szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 14/2002, 7/2003, 2/2004 és 26/2005 szám).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА ,
Број:434-4/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 07.12.2006.
Душан Телечки, с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:434-4/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2006.12.07.
ADA KKT ELNÖKE

ТАРИФНИК
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK
ÁRJEGYZÉKE

Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог
или започетог м2 и то:
а) За постављање летњих башти, такса се плаћа месечно, у
износу од
115,00 дин.
б) За постављање киоска, пултова за излагање и продају
и других монтажних објеката, такса се плаћа годишње, у
износу од
850,00 дин.
в) За постављање расхладних уређаја и других апарата за
продају сладоледа и освежавајућих пића, апарата за кокице
и друге печењарске производе, такса се плаћа годишње, у
износу од
850,00 дин.
г) За постављање шатора за циркусе и забавне паркове
такса се плаћа у дневном износу од
2,00 дин.
д) За лагеровања пољопривредне и друге механизације,
такса се плаћа у дневном износ од
4,00 дин.
ђ) За коришћење јавних површина у пословне сврхе осим
набројаних под а), б), в), г) и д), такса се плаћа у дневном
износу од
4,00 дин.
НАПОМЕНА :
1)Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно и
физичко лице које користи простор на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне сврхе.
2) Таксу по овом тарифном броју не плаћају ни директни
ни индиректни корисници буџета општине Ада, невладине
организације, организатори манифестација,-када је
покровитељ општина Ада и јавна предузећа и јавне службе
чији је оснивач општина Ада, на јавним површинама које
су им поверене на управљање, коришћење и одржавање.
3) Такса по овом тарифном броју не плаћа се за коришћење
ових простора одређених за пијаце, за вашаре и сајмове.
4) Таксу по овом тарифном броју обрачунава и наплаћује
Одељење за комуналну привреду Општинске управе Ада
приликом издавања решења којим се одобрава коришћење
простора на јавним површинама и утврђује се сразмерно
времену на које је издато одобрење за коришћење простора
на јавним површинама. Ако се решење издаје за период
од годину дана, такса се плаћа квартално и то до 15-ог у
месецу у коме започиње квартал.

1. díjtételszám
A közterületeken, illetve az ügyviteli helyiségek előtti terület
ügyviteli és egyéb célokra való használatáért, kivéve az újság, a
könyv és az egyéb kiadványok, a régi, díszműipari és a háziipari
termékek árusítását, minden egyes egész és megkezdett m2
után illeték ﬁzetendő, éspedig:
a) Kerthelységek létesítése esetén az illeték összege havonta
115,00 dinár
b) Kiállításra és eladásra szolgáló bódék, pultok, és egyéb
montázslétesítmények elhelyezése után az illeték összege
évente
850,00 dinár
c) Hűtők, fagylalt és üdítő italok árusítására szolgáló automata
berendezések, valamint pattogatott kukorica és magok
árusítására szolgáló berendezések elhelyezése után az illeték
összege évente
850,00 dinár
d) Cirkuszsátor és vidámpark felállítása esetén az illeték
összege naponta
2,00 dinár
e) Mezőgazdasági és egyéb gépek raktározása után az illeték
összege naponta
4,00 dinár
f) A közterületek ügyviteli célokra való használata után, kivéve
az a), b), c) és d) pontok alatt felsoroltakat az illeték összege
naponta
4,00 dinár

11. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos lapjában való
közzétételétől számított nyolcadik naptól hatályos, és 2007.
01. 01-től alkalmazandó.

MEGJEGYZÉS
A jelen díjtételszámban meghatározott illeték ﬁzetésére
kötelezett az a jogi és természetes személy, amely a közterületen
lévő területet, illetve az ügyviteli helyiség előtti területet
ügyviteli célokra használja.
A jelen díjtételszámban meghatározott illeték ﬁzetése alól
mentesülnek Ada Község költségvetésének közvetlen és
közvetett élvezői, a nem kormányzati szervezetek, rendezvények
szervezői – amennyiben Ada Község a védnöke, valamint az
Ada Község által alapított közvállalatok és közszolgálatok
azokon a közterületek esetében, melyeket igazgatás, használat
és karbantartás céljából kaptak el.
A jelen díjtételszámban meghatározott illeték nem ﬁzetendő a
piacnak, vásártérnek és kiállításnak kijelölt terület használata
után.
A jelen díjtételszámban meghatározott illetéket Ada Község
Közigazgatási Hivatalának Kommunális-gazdasági Osztálya
számolja el, és hajtja be a közterület használatát jóváhagyó, és
az illeték értékét a közterület jóváhagyott használati idejével
arányosan meghatározó végzés kiadásakor. Amennyiben a
végzés egy évre szól, az illetéket negyedévente kell ﬁzetni,
mégpedig a negyedév első hónapjának 15-én.
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Тарифни број 2.
За држање средстава-апарата за игру (“забавне игре”)
плаћа се такса по апарату у дневном износу, и то:
А) За средства-апарате за игре на срећу,
60,00 дин.
Б) За апарате за забавне игре(забавне игре на рачунарима,
симулаторима, видеоаутоматима, флиперима, билијар
столовима, пикадо и слично)
35,00 дин.
НАПОМЕНА:
1) Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник
простора(власник или закупац) у коме се држи-приређује
забавна игра.
2) Таксени обвезник је дужан да пријави држање средставаапарата за забавну игру Одељењу за комуналну привреду
Општинске управе, које врши наплату таксе по овом
Тарифном броју.
Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу,
врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања
апарата. Пријава се подноси у року од осам дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, односно од дана почетка
коришћења апарата.
Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној уплати таксе за
период на који се односи пријава.
3. Уколико се уплата таксе изврши у првом тромесечју
одједном за целу текућу годину, такса се умањује за 30%.
4. Контролу пријављивања и плаћања таксене обавезе
врши Комунални инспектор Општинске управе.

08.12.2006.
2006.12.08.

2. díjtételszám
Játékra szolgáló eszközök - berendezések („szórakoztató
játékok”) tartása után az illeték darabonként, napi összegben
ﬁzetendő:
A) A szerencsejátékokra szolgáló eszközök és berendezések
után
60,00 dinár
B) A szórakoztató játékokra szolgáló berendezések
(számítógépes, szimulátoros, video-automata játékok,
ﬂipperek, biliárdasztalok, darts (pikádó), és hasonlók)
35,00 dinár
MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszámban meghatározott illeték ﬁzetésére
kötelezett a szórakoztató játékokat tartalmazó helyiség
használója (tulajdonosa vagy bérlője).
Az illeték ﬁzetésére kötelezett köteles a szórakoztató játékokra
szolgáló eszközök, berendezések tartását bejelenteni Ada
Község Közigazgatási Hivatala Kommunális-gazdasági
Osztályának.
A bejelentésen fel kell tüntetni a helyiség használójának nevét,
címét, a berendezés fajtáját, márkáját, típusát és szériaszámát,
valamint a berendezés üzemeltetésének idejét. A bejelentést
a jelen határozat hatályba lépésétől, illetve a berendezés
használata kezdetének napjától számított nyolc napon belül
kell átadni.
A bejelentő mellé csatolni kell a bejelentőben szereplő
időszakra vonatkozó illeték beﬁzetéséről szóló igazolást.
Amennyiben az illeték ﬁzetésére kötelezett az első három
hónapban beﬁzeti az egész folyó évre az illetéket, az illeték
összegére 30% kedvezményt kap.
Az illetékkötelezettség bejelentését és beﬁzetését a községi
közigazgatási hivatal kommunális felügyelője ellenőrzi.

Тарифни број 3.
За приређивање музичког програма ( уживо) у
угоститељским објектима плаћа се комунална такса у
дневном износу и то:
а) У угоститељским објектима који имају стално
ангажовану музику
60,00 дин.
б) У угоститељским објектима који повремено ангажују
музику
500,00 дин.

3. díjtételszám
Vendéglátó-ipari létesítményekben (élő)zenei műsor rendezése
után a kommunális illeték napi összegben ﬁzetendő, éspedig:
A) Azokban a vendéglátó-ipari létesítményekben, ahol állandó
zenekart alkalmaznak
60,00 dinár
B) Azokban a vendéglátó-ipari létesítményben, ahol időnként
alkalmaznak zenekart
500,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско
предузеће, односно самостални угоститељ, у чијем се
угоститељском објекту приређује музички програм,
сразмерно броју дана у којима је приређен музички
програм у току месеца.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање
музичког програма Одељењу за комуналну привреду
Општинске управе, која врши наплату таксе по овом
тарифном броју.
Пријава садржи: назив фирме и седиште таксеног
обвезника, име и презиме одговорног лица, односно
власника угоститељског објекта и број дана у месецу у
којима се приређује музички програм.
3. Уколико са уплата таксе изврши у првом тромесечју
одједном за целу текућу годину, такса се умањује за 30%.
4. Контролу пријављивања таксене обавезе врши
Комунални инспектор Општинске управе.

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszámban meghatározott illeték ﬁzetésére
kötelezett az a jogi vagy természetes személy, aki a zeneműsort
rendez a vendéglátó-ipari létesítményben, egy hónapban
azoknak a napoknak a számával arányosan, melyeken
zeneműsor kerül megrendezésre.
Az illeték ﬁzetésére kötelezettnek a zeneműsor megrendezését
kell jelentenie kell Ada Község Közigazgatási Hivatalának
Kommunális-gazdasági Osztályának, mely a jelen díjtételszám
szerinti illeték behajtását végzi.
A bejelentésen fel kell tüntetni az illetékkötelezett cégének
nevét és székhelyét, a felelős személy, illetve a vendéglátóipari létesítmény tulajdonosának nevét, valamint azoknak a
napoknak a számát, melyeken a zeneműsort megszervezik.
Amennyiben az illeték ﬁzetésére kötelezett az első három
hónapban beﬁzeti az egész folyó évre az illetéket, az illeték
összegére 30% kedvezményt kap.
Az illetékkötelezettség bejelentését és beﬁzetését a községi
közigazgatási hivatal kommunális felügyelője ellenőrzi.

Тарифни број 4.
За истицање фирми на пословном простору такса се
утврђује у годишњем износу, и то:
1. Предузетницима и другим физичким лицима који се према
закону и другим прописима сматрају предузетницима
3.000,00 дин.
2. Привредним друштвима, јавним и другим предузећима,
организацијама и другим установама
5.000,00 дин.

4. díjtételszám
Az ügyviteli helyiség cégjelzésének kihelyezése után évente
illeték ﬁzetendő, éspedig:
1. Azon vállalkozóknak és egyéb természetes személyeknek,
amelyek a törvény és más előírások szerint vállalkozóknak
számítanak
3.000,00 dinár
2. Gazdasági társaságoknak, köz- és egyéb vállalatoknak,
szervezeteknek és más intézményeknek
5.000,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Уколико је истицање фирме извршено у првом
полугодишту, плаћа се цео износ годишње таксе, а ако
је извршено у другом полугодишту плаћа се 50% износа

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben az illetékre kötelezett az első félévben helyezte
ki a cégjelzést, az évi illeték teljes összegét ki kell ﬁzetnie, de
ha a második félévben tette ezt, akkor az évi illeték 50%-t kell
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годишње таксе.
2. Наплату таксе по овом тарифном броју врши Служба
општинске управе надлежна за послове локалне пореске
администрације.
3. Предшколска установа, основне и средња школа са
подручја општине Ада, директни и индиректни корисници
буџета општине Ада, изузев јавних предузећа, не плаћају
таксу по овом тарифном броју.

ﬁzetnie.
A jelen díjtételszám alatt szereplő illeték behajtását a községi
közigazgatási hivatal helyi adóadminisztrációs tevékenységre
illetékes hivatala végzi.
Az Ada község területén található iskoláskor-előtti intézmények,
általános és középiskolák, Ada Község költségvetésének
közvetlen és közvetett élvezői, kivéve a közvállalatokat, nem
ﬁzetik a jelen díjtételszám alatt szereplő illetéket.

Тарифни број 5.
За коришћење слободностојећих и зидних витрина ради
излагања робе ван пословних просторија такса се плаћа по
сваком започетом метру квадратном изложбене површине
витрина, дневно
12,00 дин.

5. díjtételszám
Az árúnak az üzlethelyiségen kívül való kiállítására szolgáló,
szabadon álló vitrinek használatáért a kiállításra szolgáló
terület minden megkezdett m2 után, naponta:
12,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Изложбеном површином витрине сматра се свака
површина витрине која је окренута према улици или
пролазу
2. Обвезник комуналне таксе је корисник витрина
3. Плаћању комуналне таксе из овог Тарифног броја не
подлеже излагање робе у излозима и витринама које се
налазе у саставу пословне просторије или продавнице.
4. Таксе из овог Тарифног броја наплаћује Одељење
за комуналну привреду Општинске управе, приликом
издавања одобрења за постављање витрина.

MEGJEGYZÉS:
1. A vitrin kiállító felületének számít a vitrin minden olyan
felülete, mely az utca vagy az átjáró felé néz.
2. A kommunális illeték ﬁzetésére a kirakat használója
kötelezett.
3. A jelen díjtételszám szerinti illeték nem ﬁzetendő az üzleten
belül lévő kirakatok és vitrinek használata után.
4. A jelen díjtételszámban meghatározott illetéket Ada Község
Közigazgatási Hivatalának Kommunális-gazdasági Osztálya
hajtja be a vitrin kihelyezésének jóváhagyásakor.

Тарифни број 6.
За коришћење рекламних паноа и табли (билборди и
друге рекламне ознаке) такса се плаћа према м2 рекламне
површине, по комаду, и то:
1. за рекламне табле величине до 1 м2, годишње
2.400,00 дин.
2. за рекламне табле величине преко 1 м2, за сваки започети
м2 веће површине такса из претходне тачке се увећава за
150% .
3. за рекламне паное (без обзира на површину), дневно
160,00 дин.

6. díjtételszám
Reklámpannók és -táblák (bilboard és egyéb reklámjelzések)
használata után az illetéket a reklámfelület m2-te, darabonként
kell ﬁzetni, mégpedig:
1. Az 1 m2-ig terjedő reklámtáblák esetében 2.400,00 dinár
2. Az 1 m2-nél nagyobb reklámtáblák használata után minden
megkezdett m2 utáni illeték az előző pontban említett érték
150%-ára növekszik.
A reklámpannók használata után (tekintet nélkül a felületre)
naponta
160,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Од плаћања ове таксе ослобађају се организатори
културних, спортских и хуманитарних манифестација.
2. Таксе из овог тарифног броја наплаћује Одељење
за комуналну привреду Општинске управе, приликом
издавања одобрења за постављање сталних рекламних
табли и паноа.

MEGJEGYZÉS:
1. A jelen illeték ﬁzetése alól mentesülnek a művelődési-, sport
és humanitárius rendezvények szervezői
2. A jelen díjtételszámban meghatározott illetéket Ada Község
Közigazgatási Hivatalának Kommunális-gazdasági Osztálya
hajtja be az állandó reklámtáblák és –pannók kihelyezésének
jóváhagyásakor.

Тарифни број 7.
За паркирање друмских моторних и прикључних возила на
јавним паркиралиштима (уређеним и обележеним местима
које одреди Скупштина општине на којима је организовано
чување возила и такси стајалиштима) такса се плаћа:
1. за путничке аутомобиле, по 1 часу
25,00 дин.
2. за теретна моторна возила (са или без приколице) и
аутобусе, по 1 часу
78,00 дин.
3. за мотоцикле, по 1 часу
15,00 дин.
4. за коришћење обележених такси места на такси
стајалиштима такса се плаћа по такси возилу у дневном
износу од
10,00 дин

7. díjtételszám
A közúti motoros és a kapcsolt gépjárművek részére kijelölt
parkolóhelyek használata után (melyeket a községi képviselőtestület jelölt ki, s tart karban e célból, valamint ahol a járművek
őrzését megszervezték) illeték ﬁzetendő:
1. a személygépkocsik után óránként
25,00 dinár
2. a (pótkocsis vagy anélküli) teherautók és az autóbuszok után
óránként
78,00 dinár
3. a motorkerékpárok után óránként
15,00 dinár
4. a taximegállókban a taxi számára kijelölt helyek esetében az
illetéket a taxik száma után, naponta
10,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Таксе из тач. 1,2, и 3. овог Тарифног броја плаћа возач, а
таксу из тач. 4 плаћа власник возила,
2. Таксу из тачке 1,2, и 3 овог Тарифника наплаћује
овлашћено ЈП, које је дужно да сваког месеца средства
од наплаћене таксе уплаћује у корист буџета општине Ада
до 5-ог у месецу за претходни месец, а доказ о уплати
доставља Одељењу за комуналну привреду Општинске
управе у року од три дана од дана уплате.
3. Таксу из тачке 4. овог Тарифника наплаћује Одељење за
комуналну привреду Општинске управе, о чему је дужно
да води посебну евиденцију. Такса се плаћа приликом
добијања одобрења сразмерно времену коришћења, а за
период који не може бити дужи од годину дана.

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszám 1, 2, és 3. pontja alatt szereplő illetéket a
vezetőnek, míg a 4. pont alatti illetéket a jármű tulajdonosának
kell ﬁzetnie,
A jelen díjtételszám 1, 2, és 3. pontja alatt szereplő illetéket a
felhatalmazott KV hajtja be, mely köteles minden hónapban
5-éig beﬁzetni az előző hónapban behajtott illetékek eszközét
Ada Község költségvetése javára, a beﬁzetésről szóló
bizonylatot pedig eljuttatni az Ada Község Közigazgatási
Hivatal Kommunális-gazdasági Osztályának a beﬁzetés
napjától számított három napon belül.
A jelen díjtételszám 4. pontja alatt szereplő illetéket Ada
Község Közigazgatási Hivatalának Kommunális-gazdasági
Osztálya hajtja be, melyről külön nyilvántartást kell vezetnie.
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Az illetéket a jóváhagyás elnyerésekor, a használat idejével
arányosan kell beﬁzetni, egy évnél nem hosszabb időszakra
szólóan.
Тарифни број 8.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање
шатора или друге објекте привременог коришћења, такса
се плаћа дневно и то:
1. за монтажне камп-кућице, камп- приколице, бракое,
преуређена комби и друга возила за камповање и сл. (са
или без предшатора)
50,00 дин.
2. за шаторе и затворене павиљоне
40,00 дин.
3. за само камповање (без постављања шатора или других
објеката из тачка 1. и 2.)
20,00 дин.

8. díjtételszám
A táborozásra, a sátorok, illetve egyéb időszakos használatra
szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgáló szabad területek
igénybe vétele után napi értékben ﬁzetendő, mégpedig:
1. montázs kempingházak, lakókocsik, barokkok, átalakított
kombijárművek, egyéb, kempingezésre szolgáló járművek és
hasonlók (elősátorral vagy anélkül)
50,00 dinár
2. sátorok és zárt pavilonok
40,00 dinár
3. kizárólag kempingezésre (az 1. és 2. pontban szereplő
sátorok és egyéb létesítmények felállítása nélkül) 20,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Таксени обавезник из овог Тарифног броја је лице
који користи слободну површину, добијањем дозволе за
коришћење.
2. Такса из овог тарифног броја умањује се за 20% уколико
се слободна површина за камповање користи током целе
сезоне (непрекидно у трајању од најмање 30 дана).
3. Таксу из овог Тарифног броја наплаћује ЈП “Адица”
приликом издавања дозволе за коришћење, које је дужно
да сваког месеца средства од наплаћене таксе уплаћује у
корист буџета општине Ада до 5-ог у месецу за претходни
месец, а доказ о уплати доставља Одељењу за буџет и
финансије у року од 3 дана од дана уплате.

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszám szerint illetékkötelezett az a személy, aki
használati engedéllyel veszi igénybe a szabad területet.
A jelen díjtételszám szerinti illetékre 20% kedvezmény jár,
amennyibe az illetékkötelezett a kempingezésre szolgáló
szabad felületet az egész idény alatt (megszakítás nélkül
legalább 30 napon keresztül) használja.
A jelen díjtételszám szerinti illetéket az Adica KV hajtja be a
használat engedély megadásakor, s köteles minden hónapban
5-éig beﬁzetni az előző hónapban behajtott illetékek eszközét
Ada Község költségvetése javára, a beﬁzetésről szóló
bizonylatot pedig eljuttatni az Ada Község Közigazgatási
Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának a beﬁzetés
napjától számított három napon belül.

Тарифни број 9.
За држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина плаћа се такса у
годишњем износу и то за:
а). путничке аутомобиле, према радној запремини
мотора:
400,00 дин.
- до 1150 цм3
- преко 1150 цм3 до 1400 цм3
800,00 дин.
- преко 1400 цм3 до 1600 цм3
1.200,00 дин.
- преко 1600 цм3 до 2000 цм3
2.000,00 дин.
- преко 2000 цм3
4.000,00 дин.

9. díjtételszám
Közúti motoros és kapcsolható járművek után, kivéve a
mezőgazdasági járműveket és gépeket, az illeték évente
ﬁzetendő, éspedig:
a) személygépkocsik a motorűrtartalmuk szerint
- 1150 cm3-ig
400,00 dinár
- 1150 cm3-en felül 1400 cm3-ig
800,00 dinár
- 1400 cm3-en felül 1600 cm3-ig
1.200,00 dinár
- 1600 cm3-en felül 2000 cm3-ig
2.000,00 dinár
- 2000 cm3-en felül
4.000,00 dinár

б). мотоцикле, према радној запремини мотора:
- до 125 цм3
200,00 дин.
- преко 125 цм3 до 250 цм3
400,00 дин.
- преко 250 цм3 до 500 цм3
600,00 дин.
- преко 500 цм3 до 1000 цм3
1.200,00 дин.
- преко 1000 цм3
2.500,00 дин.
в). теретна возила: (камион, камионет, приколице и
полуприколице), према носивости возила:
2.000,00 дин.
- до 2 тоне
- преко 2 тоне до 4 тоне
4.000,00 дин.
- преко 4 тоне до 6 тона
6.000,00 дин.
- преко 6 тона до 8 тона
8.000,00 дин.
- преко 8 тона до 10 тона
10.000,00 дин.
- преко 10 тона
15.000,00 дин.
г). вучна возила - тегљачи, према снази мотора:
2.000,00 дин.
- до 66 КW
- преко 66 до 96 КW
2.500,00 дин.
- преко 96 до 132 КW
3.000,00 дин.
- преко 132 до 177 КW
3.500,00 дин.
- преко 177 КW
5.000,00 дин.

b) Motorkerékpárok a motorűrtartalmuk szerint
- 125 cm3-ig
200,00 dinár
- 125 cm3-en felül 250 cm3-ig
400,00 dinár
- 250cm3-en felül 500 cm3-ig
600,00 dinár
- 500 cm3-en felül 1000 cm3-ig
1.200,00 dinár
- 1000 cm3-en felül
2.500,00 dinár
c) Teherjárművek (teherautó, kisteherautó, teherszállító
pótkocsi, fél-teherszállító pótkocsi ) teherbírásuk szerint
2 tonnáig
2.000,00 dinár
2 tonnán felül 4 tonnáig
4.000,00 dinár
4 tonnán felül 6 tonnáig
6.000,00 dinár
6 tonnán felül 8 tonnáig
8.000,00 dinár
8 tonnán felül 10 tonnáig
10.000,00 dinár
10 tonna felett
15.000,00 dinár
d) vontató járművek – vontatók, a motorteljesítmény szerint:
- 66 kW-ig
2.000,00 dinár
- 66 kW-on felül 96 kW-ig
2.500,00 dinár
- 96 kW-on felül 132 kW-ig
3.000,00 dinár
- 132 kW-on felül 177 kW-ig
3.500,00 dinár
- 177 kW-on felül
5.000,00 dinár

д). аутобусе и комбибусе по регистрованом седишту
200,00 дин

e) Autóbuszok, kombinált járművek (kombi) minden regisztrált
ülése után
200,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом
регистрације возила и мотоцикла
2. Власници путничких возила и мотоцикала инвалиди,
са 80 и више процената телесног оштећења или код којих
постоји оштећење које има за последицу неспособност
доњих екстремитета од 60 и више процената не плаћају
таксу.
3. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за преуређене
путничке аутомобиле и бицикле са помоћним мотором које

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszám szerint illetéket a jármű és a motorkerékpár
regisztrálása alkalmával kell ﬁzetni.
Azon személygépjármű és motorkerékpár tulajdonos, aki
több mint 80%-os testi károsodással rendelkezik, illetve olyan
károsodást szenvedett, mely következtében az alsó végtagjai
60%-ban vagy nagyobb arányban mozgásképtelenek, nem
ﬁzet illetéket.
A jelen díjtételszám szerinti illetéket nem kell ﬁzetni a
rokkantak által használt átalakított személygépjárművek és a
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користе инвалиди.
4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална
возила јавних комуналних предузећа чији је оснивач
општина Ада, као и за она возила за која се не плаћа
накнада за употребу и коришћење путева, сходно Закону
о јавним путевима.
5. Таксу из овог Тарифног броја наплаћује и уплаћује у
корист буџета општине организација која се бави вршењем
административно - техничких услуга регистрације
моторних возила.

segédmotoros kerékpárok után.
A jelen díjtételszám szerinti illetéket nem kell ﬁzetni az Ada
Község által alapított kommunális közvállalatok speciális
járművei után, valamint azon járművek után sem, melyek
a közutakról szóló törvénnyel összhangban nem ﬁzetik az
úthasználati illetéket.
A jelen díjtételszám szerinti illetéket a községi költségvetés
javára a motoros járművek regisztrációjának adminisztrációs
és technikai szolgáltatását végző szervezet hajtja be, és ﬁzeti
be.

Тарифни број 10.
За држање и коришћење чамаца и сплавова на води
осим чамаца које користе организације које одржавају и
обележавају пловне путеве, такса се плаћа у годишњем
износу, и то:
1. за чамац
350,00 дин.
2. за сплав и скелу
2.000,00 дин.
3. за сплав за који су привезани чамци плаћа се по броју
чамаца за сваки чамац по
150,00 дин.

10. díjtételszám
A csónakok, tutajok vízen való tartása, illetve használata
esetében, kivéve a hajóutak karbantartását és megjelölését
végző szervezetek csónakjait, az illeték évente ﬁzetendő,
mégpedig:
- a csónakok után
350,00 dinár
- a tutajok és a kompok után
2.000,00 dinár
- azon tutajok után, melyekhez csónakok vannak kötve, az illeték
a csónakok száma szerint ﬁzetendő, éspedig csónakonként
150,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. У случају из тачке 3. овог Тарифног броја обвезник је
власник сплава.
2. Такса из овог Тарифног броја плаћа се приликом
регистрације чамаца и сплавова, а наплаћује је организација
која врши регистрацију чамаца и других пловних објеката,
која је дужна да сваког месеца средства од наплаћене таксе
уплаћује у корист буџета општине Ада до 5-ог у месецу за
претходни месец, а доказ о уплати доставља Одељењу за
финансије и буџет општинске управе у року од три дана од
дана уплате.

MEGJEGYZÉS:
1. A jelen díjtételszám 3. tétele szerinti illetéket a tutaj
tulajdonosa köteles ﬁzetni.
2. A jelen díjtételszámban meghatározott illetéket a csónakok
és a tutajok regisztrálása alkalmával kell kiﬁzetni, s behajtását
a csónakok és egyéb úszólétesítmények regisztrációját végző
szervezet végzi, mely köteles minden hónapban 5-éig beﬁzetni
az előző hónapban behajtott illetékek eszközét Ada Község
költségvetése javára, a beﬁzetésről szóló bizonylatot pedig
eljuttatni az Ada Község Közigazgatási Hivatal Költségvetési
és Pénzügyi Osztályának a beﬁzetés napjától számított három
napon belül.

Тарифни број 11.
За држање кућних и егзотичних животиња плаћа се такса у
годишњем износу, и то:
1.за држање паса, за сваког пса 100,00 дин.

11. díjtételszám
Házi és egzotikus állatok tartása után az illeték évente ﬁzetendő,
éspedig:
1. Kutyatartás, minden kutya után
100,00 dinár

НАПОМЕНА:
Наплату таксе из овог Тарифног броја и њену уплату у
корист рачуна буџета општине врши Ветеринарска станица
Ада, приликом обавезног годишњег цепљење паса.

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszám szerinti illeték behajtását, és a községi
költségvetés javára való beﬁzetését az adai Állatorvosi Állomás
végzi az ebek kötelező évi oltása alkalmával.

Тарифа број 12.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова плаћа се такса по м2 заузете
јавне површине у дневном износу, и то:
1. При изградњи, реконструкцији и адаптацији објеката
2,00 дин.
2. При извођењу радова који изискују раскопавање јавних
површина:
- коловоза, паркиралишта и бициклистичких стаза
60,00 дин.
- тротоара и осталих површина намењених за кретање
пешака
30,00 дин.
- јавних зелених површина
25,00 дин.
- када се раскопавање јавне површине врши у времену од
15-тог новембра до 1. марта одређена такса увећава се за
100%
3. За депоновање грађевинског материјала
4,00 дин.

12. díjtételszám
Épületanyaggal és építkezési munkálatok végzése miatt, a
közterület elfoglalása után az illeték az elfoglalt közterület m2e szerint, napi értékben ﬁzetendő:
1. Létesítmény építésekor, felújításánál, alkalmassá tételénél
2,00 dinár
2. Olyan munkálatok végzésekor, melyek az alábbi közterületek
felásását igénylik:
- úttest, parkolóhely és kerékpár út esetében
60,00 dinár
- járda és a gyalogosok közlekedésére szolgáló egyéb felületek
esetében
30,00 dinár
- nyilvános zöldfelületek
25,00 dinár
- amennyiben a közterület felásása november 15-től március
1-ig tart a kiszabott illeték értéke 100%-kal nő.
3. Építkezési anyag közterületen való tartása esetén 4,00 dinár

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор за период
од дана почетка градње, односно заузећа јавне површине
до завршетка радова, односно уклањања материјала.
2. Такса из тачке 2. овог тарифног броја не плаћа се ако се
заузимање јавне површине врши за изградњу и одржавање
коловоза или друге јавне површине за отклањање хаварија
на инсталацијама водовода, канализације и топловода,
као и за извођење радова на изградњи и реконструкцији
водовода, канализације и топловода, када се ови радови

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételszám szerinti illetéket a beruházó ﬁzeti az
építkezés, illetve a közterület elfoglalása kezdetének napjától a
munkálatok befejezéséig, illetve az épületanyag eltávolításáig.
A jelen díjtételszám 2. pontja szerinti illetéket nem kell ﬁzetni,
amennyiben a közterület elfoglalása a járda vagy egyéb olyan
közterület kiépítése és karbantartása céljából történik, mely
a vízvezetéken, csatornahálózaton és hővezetéken végzett
munkálatokat tünteti el, amikor ezeknek a munkálatoknak a
pénzelése külföldi segélyeszközökből történik meghatározott
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финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним
донаторским програмима или по програмима јавних и
јавних комуналних предузећа који се финансирају из
средстава буџета општине Ада.
Такса из тачке 3. овог тарифног броја не плаћа се за
заузимање јавне површине у вези са изградњом и
одржавањем стамбених зграда, уколико то не траје дуже
од 30 дана.
3. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Одељење за
комуналну привреду Општинске управе Ада, сразмерно
времену на које је издато одобрење за коришћење простора
на јавним површинама, а најдуже на период од шест
месеци.

adományi programok, vagy pedig azoknak a köz- és kommunális
közvállalatok programjai alapján, melyek pénzelése Ada
Község költségvetési eszközeiből történik.
A jelen díjtételszám 2. pontja szerinti illetéket nem kell ﬁzetni
a közterületek elfoglalása után, ha az a lakóépületek építésével
és karbantartásával kapcsolatos, és nem tart tovább 30 napnál.
A jelen díjtételszám szerinti illetéket Ada Község Közigazgatási
Hivatalának Kommunális-gazdasági Osztálya hajtja be
azzal az időszakkal arányosan, melyre a közterületen való
helyhasználatra kiadott jóváhagyás szól, s legfeljebb hat
hónapos időszakra szólóan.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:434-4/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 07.12.2006.
Душан Телечки, с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:434-4/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2006.12.07.
ADA KKT ELNÖKE

103./
На основу члана 18. тачка 20. и члана 30. тачка 5. и 12.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 9/2002, 33/2004 и 135/2004),
члана 19. ст. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006),
члана 36. Закона о туризму (Службени гласник Републике
Србије”, број 45/2005), као и на основу члана 28. тачка 5. и
12. Статута општине Ада (“Службени лист општине Ада”,
број 22/2004 и 12/2005),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 07.12.2006.
године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 9/2002, 33/2004 és 135/2004 szám) 18. szakaszának
20. pontja és 30. szakaszának 5. és 12. pontja, a helyi
önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 62/2006 szám) 19. szakaszának 1. bekezdése, a
túrizmusról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 45/2005
szám) 36. szakasza, mint ahogyan Ada Község Statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 22/2004 és 12/2005) 28. szakaszának
5. és 12. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2006.12.07-én megtartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

HATÁROZATOT
A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина, олакшице, рокови и
начин плаћања боравишне таксе (у даљем тексту: такса) на
територији општине Ада.

1. szakasz
A jelen határozat megállapítja a tartózkodási illeték (a
továbbiakban: illeték) értékét, ﬁzetésének határidejét és módját
Ada Község területén.

Члан 2.
Такса се плаћа у дневном износу од 100,00 динара.

2. szakasz
A ﬁzetendő illeték az itt tartózkodás minden napja után 100,00
dinár.

Члан 3.
Обвезник таксе је грађанин који нема пребивалиште на
територији општине Ада и страни држављанин, а користи
услуге смештаја у туристичком објекту на територији
општине Ада.
Туристичким објектом у смислу ове одлуке сматра се хотел,
мотел, пансион, туристички апартман, камп, одмаралиште,
природно лечилиште, просторија у стамбеној згради,
односно стана, за пружање услуга смештаја, односно куће
и стан који се изнајмљује туристима за одмор.

3. szakasz
Az illetéket ﬁzetésére kötelezett az a polgár, aki Ada Község
területén nem rendelkezik lakóhellyel és külföldi állampolgár,
valamint Ada Község területén található turisztikai létesítmény
elszállásolási szolgáltatásait veszi igénybe.
A jelen határozat értelmében turisztikai létesítménynek minősül
a hotel, motel, panzió, turisztikai lakosztály, kemping, üdülő,
természetes gyógyintézet, elszállásolási szolgáltatást nyújtó
lakóépületi-, illetve lakásban található helyiség, valamint a
turistáknak pihenésre kiadott ház és lakás.

Члан 4.
Таксу не плаћају:
- деца до седам година старости;
- лица упућена на бањско и климатско лечење, односно
специјализовану рехабилитацију од стране надлежне
лекарске комисије;
- лица која организовано бораве у туристичком објекту
ради извођења истраживачких, еколошких и сличних
акција, осим спортиста који се налазе на припремама и
такмичењима;
- страни држављани који су по међународним конвенцијама
и споразумима ослобођени обавезе плаћања таксе;
- лица која непрекидно бораве дуже од 30 дана у
туристичком објекту из члана 3. став 2. ове одлуке.
Лица из става 1. овог члана дужна су да поднесу доказ

4. szakasz
Nem kell ﬁzetniük illetéket:
- a hét évtől ﬁatalabb gyermekeknek,
- azoknak a személyeknek, akiknek az illetékes bizottság
fürdői és a levegőváltozási gyógykezelést, illetve bizonyos
rehabilitáció fajtát hagyott jóvá,
- azoknak a személyeknek, akik szervezetten tartózkodnak
turisztikai létesítményben kutatási ökológiai és hasonló akciók
céljából, kivéve az előkészületeken és versenyeken résztvevő
sportolókat.
- azoknak a külföldi állampolgárnak, aki nemzetközi konvenciók
és megegyezések szerint mentesülnek az illetékﬁzetés alól,
- azok a személyek, akik megszakítás nélkül 30 napnál
hosszabb ideig tartózkodnak a jelen határozat 3. szakaszának
2. bekezdésében szereplő turisztikai létesítményekben.
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о испуњености услова утврђених у ставу 1. овог члана
(чланску карту, потврду школе, односно организатора
истраживачких и еколошких акција, упут лекарске
комисије и др.).
Лица од 7 до 15 година старости плаћају таксу умањену
за 50%.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személyek kötelesek
igazolni, hogy eleget tesznek a jelen szakasz 1. bekezdésében
megállapított feltételeknek (tagsági könyv, az iskola, illetve a
kutatási és ökológiai akciók szervezőinek igazolása, az orvosi
bizottság beutalóját és mást).
A 7 és 15 év közötti személyek az illeték 50%-át ﬁzetik.

Члан 5.
Наплату таксе врши правно лице, предузетник и физичко
лице које пружа услуге смештаја (у даљем тексту: давалац
смештаја).
Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја и дужан је да у рачуну за услугу смештаја
посебно искаже износ таксе. а у случају из члана 4. ове
одлуке да наведе основ ослобађања од плаћања таксе.
Средства од наплаћене таксе давалац смештаја је дужан
да уплати у року од пет дана по истеку сваких 15 дана у
месецу.
Ако давалац смештаја не наплати таксу, или је наплати
у мањем износу од прописане, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене таксе.

5. szakasz
Az illetéket az elszállásolási szolgáltatást nyújtó jogi személy,
vállalkozó és természetes személy (a továbbiakban: szállásadó)
hajtja be.
A szállásadó az illetéket a szállásköltségekkel együtt ﬁzetteti
meg, és köteles a számlán a szállásköltség mellett külön
feltüntetni az illeték összegét, a jelen határozat 4. szakasza
esetében pedig az illeték alóli mentesség okát.
A szállásadó a megﬁzettetett illeték eszközét köteles a hónap
minden 15 napjától számított öt napon belül beﬁzetni.
Amennyiben a szállásadó nem ﬁzetteti meg az illetéket, vagy
pedig az előírt értéknél kevesebbet kért, a behajtatlan illetéket
köteles a saját terhére beﬁzetni.

Члан 6.
Остварена средства од таксе користиће се за подстицање
развоја туризма на територији општине Ада, односно за
обезбеђивање информативно-пропагандног материјала
којим се промовишу туристичке вредности и културно
наслеђе
општине,
за
обезбеђивање
туристичке
сигнализације и за рад туристичко-информативних
центара.
Члан 7.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење
општинске управе надлежно за локалну пореску
администрацију.

6. szakasz
Az illetékből befolyó eszközök Ada Község területén a
turizmusfejlesztés elősegítésére, illetve a község turisztikai
értékeit és kulturális örökségét bemutató informatív- és
propagandaanyag, turisztikai jelzések biztosítására, valamint
a turisztikai-informatív központok tevékenységére lesznek
felhasználva

Члан 8.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
- не наплати таксу, или је наплати у износу већем или
мањем од прописане (члан 2. ове одлуке);
- не наплати таксу истовремено са наплатом услуге
смештаја (члан 5. ове одлуке);
- у рачуну посебно не искаже износ таксе или не наведе
основ ослобађања од плаћања таксе (члан 5. ове одлуке) и
- средства од наплаћене таксе не уплати у прописаном року
(члан 5. ове одлуке).
Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће
се предузетник који учини прекршај из става 1. овог
члана.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће
се и одговорно лице у правном лицу и физичко лице које
учини прекршај из става 1. овог члана.

8. szakasz
5.000,00 – 500.000,00 dinár értékű pénzbüntetést kap
szabálysértésért az a jogi személy, aki:
- nem hajtja be az illetéket, vagy pedig az előírt értéknél (a
jelen határozat 2. szakasza) többet vagy kevesebbet kért,
- az illetéket nem a szállásköltségekkel egy időben (a jelen
határozat 5. szakasz) ﬁzetteti meg,
- a számlán nem tünteti fel külön az illeték összegét, vagy pedig
az illeték alóli mentesség okát (a jelen határozat 5. szakasz),
és
- a behajtott illetéket nem ﬁzeti be az előírt határidőn belül (a
jelen határozat 5. szakasz).
2.500,00 – 250.000,00 dinár értékű pénzbüntetést kap
szabálysértésért az a vállalkozó, aki a jelen szakasz 1.
bekezdésében említett szabálysértést elköveti.
250,00 - 25.000,00 dinárral büntetendő a jelen szakasz 1.
bekezdésében említett szabálysértést elkövető jogi személyben
a felelős személy és a természetes személy.

Члан 9.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи
Одлука о плаћању боравишне таксе (‘’Службени лист
општине Ада’’, број 7/2002).

9. szakasz
A jelen határozat alkalmazásának napjától érvényét veszti a
tartózkodási illeték ﬁzetéséről szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 7/2002 szám).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном листу општине Ада”, а примењиваће се од
1. јануара 2007. године.

10. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos lapjában való
közzétételétől számított nyolcadik naptól hatályos, és 2007.
01. 01-től alkalmazandó.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:434-3/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Дана, 07.12.2006.
Душан Телечки, с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:434-3/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2006.12.07.
ADA KKT ELNÖKE

7. szakasz
A jelen határozat végrehajtását Ada Község Közigazgatási
Hivatalának a helyi adóadminisztrációra illetékes osztálya
ellenőrzi.
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104./
На основу члана 77. ст. 5 и члана 78. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број
47/2003 и 34/2006), члана 7. ст. 1 Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/2006), као и на основу члана 28. тачка 13.
Статута општине Ада (“Службени лист општине Ада”,
број 22/2004 и 12/2005),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 07.12.2006.
године, доноси

A tervezésről és az építésről szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 47/2003 és 34/2006 szám) 77. szakaszának 5.
bekezdése és a 78. szakasza, a helyi önkormányzat pénzeléséről
szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám) 7.
szakaszának 1. bekezdése, valamint Ada Község Statútuma
(Ada Község Hivatalos Lapja, 22/2004 és 12/2005 szám) 28.
szakasza 13. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2006.12.07-én megtartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

HATÁROZATOT
A TELEKHASZNÁLATI TÉRÍTMÉNYRŐL

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се мерила, висина, начин и рокови
плаћања накнаде за коришћење јавног грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта (у даљем
тексту: накнада).

1. szakasz
A jelen határozat megállapítja köztelkek és a többi telkek
használata utáni térítmény (a továbbiakban: térítmény)
ﬁzetésének mércéjét, összegét, módját és határidejét.

Члан 2.
Накнада се плаћа за коришћење јавног грађевинског
земљишта, осталог грађевинског земљишта у државној
својини, као и осталог грађевинског земљишта које
није у државној својини (у даљем тексту: грађевинско
земљиште).

2. szakasz
A térítményt a köztelkek, a többi állami tulajdonban lévő telkek,
valamint a többi nem állami tulajdonú telkek (a továbbiakban
telek) után kell ﬁzetni.

Члан 3.
Накнаду за коришћење изграђеног јавног грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној
својини плаћа власник објекта.
Изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носилац
права коришћења на објекту, односно посебном делу
објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат
у закуп, накнаду плаћа закупац објекта, односно дела
објекта.
Накнаду за коришћење неизграђеног јавног грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној
својини плаћа корисник.
Накнада за коришћење осталог грађевинског земљишта
које није у државној својини плаћа се ако је то земљиште
средствима општине, односно другим средствима у
државној својини опремљено основним објектима
комуналне инфраструктуре(електрична мрежа, водовод,
приступни пут и сл.).
Накнада за коришћење осталог неизграђеног грађевинског
земљишта плаћа се и у случају ако се то земљиште не
приведе намени, односно не понуди у откуп општини ради
привођења намени, у року од две године од дана доношења
урбанистичког плана.

3. szakasz
A beépített köztelkek, és a többi állami tulajdonban lévő telkek
használata utáni térítményt a létesítmény tulajdonosa ﬁzeti.
Kivételes esetekben a jelen szakasz 1. bekezdésében említett
térítményt a létesítmény, illetve annak külön részének
használatára jogosult ﬁzeti, ha pedig a létesítményt, illetve
annak külön részét bérli, a térítményt a létesítmény, illetve a
létesítmény részének bérlője ﬁzeti.
Az állami tulajdonban lévő beépítetlen köz- s egyéb telek
használata utáni térítményt a telek használója ﬁzeti.
A nem állami tulajdont képező egyéb telek használata után
abban az esetben kell térítményt ﬁzetni, ha annak a teleknek a
közművesítési infrastruktúra létesítményeivel (villanyhálózat,
vízvezeték, bekötőút és hasonlók) való felszerelése a község
eszközeinek, illetve az egyéb állami tulajdont képező
eszközöknek a felhasználásával történt.
A többi beépítetlen telek használata után abban az esetben is
kell térítményt ﬁzetni, ha a városrendezési terv meghozatalától
számított két éven belül a telket nem a rendeltetésének
megfelelően használják, illetve nem ajánlják fel a községnek,
hogy az rendeltetésének megfelelően használhassa fel.

Члан 4.
Средства од накнаде за коришћење грађевинског земљишта
су строго наменска и користе се за уређивање грађевинског
земљишта и за изградњу и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре.

4. szakasz
A telekhasználati térítmény megﬁzettetéséből eredő eszközök
szigorúan céleszközök, s a telkek rendezésére, valamint a
kommunális infrastruktúra létesítményeinek építésére és
karbantartására szolgál.

II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ

II. A TÉRÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI ÉS MÉRCÉI

Члан 5.
Висина накнаде утврђује се у зависности од обима и
степена уређености земљишта, његовог положаја у
насељу, опремљености земљишта објектима друштвеног
стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са
локалним, односно градским центром, радним зонама и
другим садржајима у насељу, односно погодностима које
земљиште има за корисника (за становање, за производњу

5. szakasz
A térítmény összegének megállapítása a telek rendezettségének
mértékétől és fokától, a településen belüli helyzetétől, a
társadalmi színvonal létesítményeivel való ellátottságától,
közlekedési szempontból a helyi, illetve a városi központtal,
a munkazónákkal és a település egyéb tartamaival, valamint
a használója számára nyújtott kedvezményekkel (lakásként,
termelésre és egyéb tevékenységekre szolgáló) való
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и друге делатности).

összeköttetésétől függ.

Члан 6.
Грађани-физичка лица плаћају накнаду по квадратном
метру укупне површине грађевинског земљишта коју
користе, утврђене од стране РГЗ – Службе за катастар
непокретности, а у случају коришћења станова у
колективним стамбеним објектима, на основу квадратног
метра стамбене површине утврђене уговором.
Изузетно од претходног става, ако се на грађевинском
земљишту грађанина-физичког лица налази пословни
простор који он користи као предузетник, накнада се
плаћа за разлику између укупне површине грађевинског
земљишта и површине пословног простора.
Привредна друштва и предузетници плаћају накнаду по
квадратном метру пословног простора који користе.

6. szakasz
A polgár – természetes személy a térítményt az általuk használt
telek összterületének négyzetmétere után ﬁzetik, melyet a
KGI - Ada Község Ingatlankataszteri Hivatala állapít meg,
a társas lakóépületekben való lakáshasználat esetében pedig
a társas lakóépületekben található lakóterület szerződésben
megállapított nagysága alapján.
Kivételt képez az előző bekezdés alól, ha a polgár – természetes
személy által használt telken üzlethelyiség található, melyet
vállalkozóként vesz igénybe, ebben az esetben a térítményt a
telek összterülete és az üzlethelyiség területének különbsége
után kell ﬁzetnie.
A gazdasági társaságok és a vállalkozók az általuk használt
üzlethelyiség négyzetmétere után ﬁzetik a térítményt.

Члан 7.
Накнада се не плаћа за:
- неизграђено грађевинско земљиште које се користи за
потребе одбране,
- зграде и просторије које служе верским заједницама за
вршење њихове верске делатности, а које су по Закону
о национализацији најамних зграда и грађевинског
земљишта изузете од национализације,
- шуме, парковске површине и јавне зелене површине,
- спортске терене и просторе за рекреацију на јавним
површинама,
- улице, путеве, скверове, тргове, тротоаре, пролазе,
паркиралишта на јавним површинама, пловне канале и
аутобуска стајалишта,
- земљиште које се користи за изворишта и доводнике воде
и црпне станице и станице за пречишћавање отпадних
вода,
- земљиште које јавна и јавна комунална предузећа
користе за инсталације и уређаје водовода и канализације,
нисконапонске мреже и јавне расвете, топловода и гасовода,
као и за земљиште на коме су изграђене трафо-станице,
које се налазе ван основног погона, унутар коридора,
неопходног за редовно функционисање и одржавање
инсталација и објеката,
- грађевинско земљиште директних и индиректних
корисника буџета општине
- земљиште које се користи за депонију смећа и
стрводерницу, и
- гробља.

7. szakasz
Nem kell térítményt ﬁzetni:
- a védekezés céljából használt, beépítetlen telkek után,
- olyan épületek és helyiségek után, melyek az egyházközösségek
számára vallási tevékenységük végzésére szolgál, valamint a
bérelt épületek és telkek államosításról szóló törvény szerint
kivételnek számítanak az államosítás alól,
- erdők, parkosított területek, és zöld közterületek után,
- közterületeken található sportpályák és rekreációra szolgáló
helyiségek után,
- utcák, utak, terek, járdák, átjárók, közterületen található
parkolóhelyek, hajózható kanálisok, és autóbuszmegállók
után,
- vízforrásul, vízszállításra, vízmerítő-állomás, valamint
szennyvíztisztító-állomás üzemeltetésére szolgáló telkek után,
- a köz-, illetve kommunális közvállalatok által a vízvezeték
berendezései és felszerelései, alacsonyfeszültségi hálózat és
közvilágítás, a hő- és gázvezeték, valamint azon alaphajtóműn
kívül, korridoron belül elhelyezkedő trafóállomások
üzemeltetésére szolgáló telkek után, melyek szükségesek a
berendezések és létesítmények rendszeres üzemeltetéséhez,
- a községi költségvetés közvetlen és közvetett felhasználóinak
telke után,
- hulladéktárolóként szolgáló és sintértelepként szolgáló telkek
után,
- temetők után.

Члан 8.
Накнаду не плаћају лица која примају материјално
обезбеђење породице по Закону о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана.
Самачка домаћинства плаћају накнаду умањену за 50%.

8. szakasz
A térítmény ﬁzetése alól mentesül az a személy, aki a
szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának
szavatolásáról szóló törvény alapján családi, anyagi
biztosításban részesülnek.
Az egyedülálló háztartások az illeték 50%-át ﬁzetik.

Члан 9.
Полазећи од критеријума и мерила за утврђивање накнаде
из члана 5. ове одлуке, на територији општине се утврђују
следеће зоне коришћења грађевинског земљишта:
I. ЗОНА - Централно подручје на територији насељених
места Ада и Мол,
II. ЗОНА - Остали делови подручја насељених места Ада
и Мол,
III. ЗОНА - Подручја насељених места Утрине, Оборњаче
и Стеријиног села.
I. ЗОНА – Ада обухвата простор ограничен улицама:
- Вука Караџића од улице Јожеф Атиле до улице Бранка
Радичевића, и то од броја 1 до 43 и од броја 2 до 44,
- Бранка Радичевића од улице Вука Караџића до улице
Доситеја Обрадовића, и то од броја 1 до 15 и од броја 2
до 20,
- ЈНА од улице Доситеја Обрадовића до улице Радована
Поповића, и то од броја 1 до 23 и од броја 2 до 20,
- Радована Поповића од улице ЈНА до улице И.Л.Рибара, и
то од броја 1 до 19 и од 2 до 10,

9. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete jelen határozat 5. szakaszában
megállapított kritériumokból és mércékből kiindulva, a község
területén a telekhasználat következő zónáit határozza meg:
I. ZÓNA: Ada és Mohol település lakott területének központi
része,
II. ZÓNA: Ada és Mohol település lakott területének többi
részei,
III. ZÓNA: Törökfalu, Völgypart és Valkaisor település lakott
területe.
I. ZÓNA – Adán a következő utcákkal körülhatárolt terület:
- A Vuk Karadžić utca a József Attila utcától a Branka
Radičević utcáig, az 1 számtól a 43 számig, illetve a 2 számtól
a 44 számig,
- A Branka Radičević utca Vuk Karadžić utcától a Dositej
Obradović utcáig, az 1 számtól a 15 számig, illetve a 2 számtól
a 20 számig,
- A JNH utca a Dositej Obradović utcától a Radovan Popović
utcáig, az 1 számtól a 23 számig, illetve a 2 számtól a 20
számig,
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- И.Л. Рибара до улице Р.Поповића до улице М. Пијаде, и
то од броја 1 до 17 и од броја 2 до 30,
- Јожеф Атиле од улице М.Пијаде до улице В. Караџића, и
то од броја 1 до 33 и од броја 2 до 10,
а у тој зони се налазе и улице са следећим кућним
бројевима:
- Саве Ковачевића, и то од броја 1 до 7 и од броја 2 до 6,
- Лењинова, и то од броја 1 до 17 и од броја 2 до 10,
- 8.Октобар, и то од броја 1 до 27 и од броја 2 до 14,
- Маршала Тита, и то од броја 1 до 25 и од броја 2 до 26,
- Доситеја Обрадовића, и то од броја 1 до 13 и од броја 2
до 10,
- Николе Тесле, и то од броја 1 до 39 и од броја 2 до 36,
- Димитрије Туцовића, и то од броја 1 до 11 и од броја 2
до 24 и
- Трг Ослобођења, и то од броја 1 до 19.
I. ЗОНА – Мол обухвата простор ограничен улицама:
- 8. октобар од улице Петефи Ш. до улице Св. Милетића,
и то од броја 27 до 65 и од броја 26 до 78,
- Св. Милетића од улице 8. октобра до улице Н. Радонића,
и то од броја 29 до 35 и до броја 42 д0 46,
- Н. Радонића од улице Св. Милетића до улице Петефи Ш.,
и то од броја 21 до 65 и од броја 26 до 58,
- Петефи Шандора од улице Н. Радонића до улице 8.
Октобра, и то од броја 49 до 55 од броја 60 до 64,
а у тој зони се налазе и улице са следећим кућним
бројевима:
- Маршала Тита, и то од броја 33 до 81, и од броја 36 до
90,
- ЈНА, и то од броја 43 до 47, и од броја 56 до 70,
- Братства Јединства, и то од броја 51 до 59, и од броја 52
до броја 56.б.

- A Radovan Popović utca a JNH utcától az I. L. Ribar utcáig,
az 1 számtól a 19 számig, illetve a 2 számtól a 10 számig,
- Az I. L. Ribar utca a Radovan Popović utcától a M. Pijade
utcáig, az 1 számtól a 17 számig, illetve a 2 számtól a 30
számig,
- A József Attila utca a M. Pijade utcától a V. Karadžić utcáig, a
1 számtól a 33 számig, illetve a 2 számtól a 10 számig,
ebben a zónába tartoznak még a következő utcák házszámai:
- Sava Kovačević utca, a az 1 számtól a 7 számig, illetve a 2
számtól a 6 számig,
- Lenin utca, az 1 számtól a 17 számig, illetve a 2 számtól a
10 számig,
- Október 8. utca, az 1 számtól a 27 számig, illetve a 2 számtól
a 14 számig,
- Marsall Titó utca, az 1 számtól a 25 számig, illetve a 2 számtól
a 26 számig,
- Dositej Obradović utca, az 1 számtól a 13 számig, illetve a 2
számtól a 10 számig,
- Nikola Tesla utca, az 1 számtól a 39 számig, illetve a 2
számtól a 36 számig,
- Dimitrije Tucović utca, az 1 számtól a 11 számig, illetve a 2
számtól a 24 számig,
- Felszabadulás tér, az 1 számtól a 19 számig.
I. ZÓNA – Moholon a következő utcákkal körülhatárolt
terület:
- Az Október 8. utca a Petőﬁ S. utcától a S. Miletić utcáig, a 27
számtól a 65 számig, illetve a 26 számtól a 78 számig,
- A S. Miletić utca az Október 8. utcától a Petőﬁ S. utcáig, az
29 számtól a 35 számig, illetve a 42 számtól a 46 számig,
- N. Radonić utca a S. Miletić utcától a Petőﬁ S. utcáig, a 21
számtól a 65 számig, illetve a 26 számtól az 58 számig,
- A Petőﬁ S. utca a N. Radonić utcától az Október 8. utcáig, a
49 számtól az 55 számig, illetve a 60 számtól a 64 számig,
ebben a zónába tartoznak még a következő utcák házszámai:
- Marsall Titó utca, a 33 számtól a 81 számig, illetve a 36
számtól a 90 számig,
- JNH utca, a 43 számtól a 47 számig, illetve az 56 számtól a
70 számig,
- Testvériség-egység utca, az 51 számtól az 59 számig, illetve
az 52 számtól az 56b számig.

Члан 10.
Накнада према утврђеним зонама из члана 9. ове одлуке
износи:
I. ЗОНА :
1. за грађевинско земљиште
2,00 дин./м2
2. за стамбену површину у колективним стамбеним
објектима
30,00 дин./м2
3. за пословни простор привредних друштава и
предузетника
60,00 дин./м2
II. ЗОНА:
1. за грађевинско земљиште
1,75 дин./м2
2. за стамбену површину у колективним стамбеним
објектима
27,50 дин./м2
3. за пословни простор привредних друштава и
предузетника
55,00 дин./м2
III. ЗОНА:
1. за грађевинско земљиште
1,50 дин./м2
2. за стамбену површину у колективним стамбеним
објектима
20,00дин./м2
3. за пословни простор привредних друштава и
предузетника
30,00дин./м2

10. szakasz
A jelen határozat 9. szakaszában megállapított zónák szerint a
térítmény összege a következő:
I. ZÓNA:
1. a telek után
2,00 din/m2
2. a lakóterület után a társas lakóépületekben
30,00 din/m2
3. gazdasági társaságok és vállalkozók üzlethelyisége után

III. УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ, НАЧИН И РОКОВИ
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

III. A TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉNEK, FIZETÉSE MÓDJÁNAK ÉS HATÁRIDEJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Члан 11.
Висина накнаде утврђује се за сваку годину, а плаћа се у
једнаким тромесечним ратама.
Решење о висини накнаде из става 1. овог члана доноси
одељење Општинске управе Ада надлежно за послове
локалне пореске администрације.
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити
жалба Општинском Већу општине Ада у року од 15 дана

11. szakasz
Az illeték összegét Ada Község Képviselő-testülete évente
állapítja meg, s egyenlő részletekben háromhavonta kell
ﬁzetni.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítmény összegéről
szóló végzést Ada Község Közigazgatási Hivatalának a helyi
adó-adminisztrációs tevékenységre illetékes osztálya hozza

60,00 din/m2
II. ZÓNA:
1. a telek után
1,75 din/m2
2. a lakóterület után a társas lakóépületekben
27,50 din/m2
3. gazdasági társaságok és vállalkozók üzlethelyisége után
55,00 din/m2
III. ZÓNA:
1. a telek után
1,50 din/m2
2. a lakóterület után a társas lakóépületekben
20,00 din/m2
3. gazdasági társaságok és vállalkozók üzlethelyisége után
30,00 din/m2
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од дана достављања решења.
Жалба из става 3. овог члана не одлаже извршење
решења.

meg.
A jelen szakasz 2. bekezdésében említett végzés ellen a végzés
kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezés adható át
az adai Községi Bíróságnak.
A jelen szakasz 3. bekezdésében szereplő fellebbezés nem
halasztja el a végzés végrehajtását.

Члан 12.
Разрез, наплата и принудна наплата накнаде врши се на
основу прописа којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
Базу података ради обрачуна и наплате накнаде води и
послове њихове аутоматске обраде врши орган из члана
11. став 2. ове одлуке.

12. szakasz
A térítmény kivetése, behajtása és kényszerű megﬁzettetése
az adóeljárást és az adóadminisztrációt szabályozó előírások
alapján történik.
A térítmény elszámolása és a behajtása érdekében az adatbázis
vezetését és az automatikus feldolgozásával járó teendőket a
jelen határozat 11. szakaszának 2. bekezdésében szereplő szerv
végzi.

Члан 13.
Сваку промену у коришћењу грађевинске парцеле,
стамбеног или пословног простора за који се плаћа
накнада, обвезници накнаде дужни су да пријаве Одељењу
општинске управе Ада надлежном за послове локалне
пореске администрације у року од осам дана од дана
настале промене.

13. szakasz
A térítmény ﬁzetésére kötelezett parcellák, a lakóterületek vagy
üzlethelyiségek használatában bekövetkező minden változást
a térítmény ﬁzetésére kötelezett személynek kötelessége
jelenteni Ada Község Közigazgatási Hivatalának a helyi adóadminisztrációs tevékenységre illetékes osztályának a változás
bekövetkeztétől számított nyolc napon belül.

IV КАЗНЕНА ОДРЕДБА

IV. BÜNTETŐ RENDELKEZÉS

Члан 14.
Ако обвезник накнаде не изврши обавезу из члана 13. ове
одлуке казниће се за прекршај:
- правно лице новчаном казном у износу од 5.000 до
100.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500
до 25.000 динара,
- предузетник новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара,
и
- физичко лице новчаном казном од 1.000 до 10.000
динара.

14. szakasz
Amennyiben a térítmény ﬁzetésére kötelezett személy
nem tesz eleget a jelen határozat 13. szakaszában szereplő
kötelességének, szabálysértésért büntetendő:
- a jogi személy 5.000 – 100.000 dinár értékű pénzbüntetéssel,
- a jogi személy felelős személye 2.500 – 25.000 dinár értékű
pénzbüntetéssel,
- a vállalkozó 2.500 – 25.000 dinár értékű pénzbüntetéssel,
- a természetes személy 1.000 – 10.000 dinár értékű
pénzbüntetéssel.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Члан 15.
До доношења решења о утврђивању накнаде за коришћење
грађевинског земљишта за наредну годину, обвезници
накнаде дужни су да плаћају накнаду у износу утврђеном
решењем надлежног органа за текућу годину.

15. szakasz
A következő évre vonatkozó telekhasználati térítmény
megállapításáról szóló végzés meghozataláig a térítmény
ﬁzetésére kötelezett személy a térítményt az illetékes szerv
által a folyó évre megállapított összeg szerint köteles ﬁzetni.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени
лист општине Ада“, бр. 20/2003, 24/2004, 12/2005, и
26/2005).

16. szakasz
A jelen szakasz hatályba lépésével érvényét veszti a
telekhasználati térítményről szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 20/2003, 24/2004, 12/2005 és 26/2005
szám).

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу општине Ада“, а примењиваће се од
01. 01. 2007. године.

17. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos lapjában való
közzétételétől számított nyolcadik naptól hatályos, és 2007.
01. 01-től alkalmazandó.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:418-7/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 07.12.2006.
Душан Телечки, с.р.
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Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 418-7/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
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2006.12.08.

105./
На основу члана 76. став 2 и члана 81. став 4. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије “, број 47/03 ), члана 18. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије “, број:
9/02, 33/04 и 135/04) и члана 28. став 1. тачка 5. Статута
општине Ада (“Службени лист Општине Ада”, број 22/04,
и 12/05),
Скупштина општине Ада на седници одржаној дана
07.12.2006. године, доноси

A tervezésről és az építésről szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 47/2003 és 34/2006 szám) 76. szakaszának
2. bekezdése és a 81. szakaszának 4. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 9/02,
33/04 és 135/04 szám) 18. szakaszának 7. pontja, valamint Ada
Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 22/2004 és
12/2005 szám) 28.szakasza 1.bekezdésének 5.pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2006.12.07-én megtartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

HATÁROZATOT
A TELKEK BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп грађевинског земљишта (“
Службени лист Општине Ада”, број 16/05) у члану 3. став
3. у тачки 2. мења се рок трајања закупа за друге намене и
то у место постојећег: од 15 до 80 година, замењује се са:
99 година.

1. szakasz
A telkek bérbeadásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos
Lapja, 16/05 szám) 3. szakasz 3 bekezdésének 2. pontjában
módosul az egyéb esetekre vonatkozó bérleti idő, mégpedig a
15-80 év helyett 99 évre változik.

Члан 2.
У члану 7. на крају уместо тачке ставља се зарез (,) и додају
се речи: “зависно од величине и намене парцеле.”.

2. szakasz
A 7. szakaszban a pont helyett vessző (,) következik, s hozzá
kell adni a következő szavakat: „a parcella nagyságától és
rendeltetésétől függően.”

Члан 3.
У члану 11. став 1. тачка 5 брише се зарез на крају и додају
се речи: “и накнаде за уређивање” и ставља се зарез.

3. szakasz
A 11. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja végén a vessző
törlődik, s hozzá kell adni a következő szavakat: „rendezési
térítmény”, s vessző következik.

Члан 4.
У члану 25. став 1. тачка 5 брише се зарез на крају и додају
се речи: “ и накнаде за уређивање” и ставља се зарез.

4. szakasz
A 25. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja végén a vessző
törlődik, s hozzá kell adni a következő szavakat: „rendezési
térítmény”, s vessző következik.

Члан 5.
У члану 27. став 1. после тачке 5 додају се следеће тачке
које гласе: “6. рок завршетка изградње објекта, 7. висина
инвестиције, 8. планирани број запослених”.

5. szakasz
A 27. szakasz 1. bekezdése a 5. pont után a következő pontokkal
egészül ki: „6. a létesítmény felépítésének határideje, 7.
a beruházás értéke, 8. az alkalmazott személyek tervezett
száma”.

Члан 6.
У члану 29. у ставу 7. речи: “ ако су приспеле најмање
две благовремене и уредне понуде” замењује се речима
које гласе: “ ако је приспела најмање једна благовремена
и уредна понуда”.
У истом члану 29. у ставу 8 брише се део текста који гласи:
“ и сматра се успелим и ако је приспела једна уредна понуда
“ и ставља се тачка (.).

6. szakasz
A 29. szakasz 7. bekezdésében a „ha legalább két megfelelő és
határidőn belüli ajánlat érkezett” szavak helyett a következők
állnak: „ha legalább egy megfelelő és határidőn belüli ajánlat
érkezett”.
Ugyanezen 29. szakasz 8. bekezdésében a szöveg egy része
törlődik, mégpedig a következő: „és sikeresnek tekintik,
ha legalább egy megfelelő ajánlat beérkezik”, s pont (.)
következik.

Члан 7.
У члану 42. ставу 2. брише се реч “законом” и додају
се следеће речи које гласе: “чланом 73. став 2. Закона о
планирању и изградњи” а остали део текста до краја
остаје.

7. szakasz
A 42. szakasz 2. bekezdésében törlődik a „törvénnyel” szó,
s helyette a következő rész áll: „a tervezésről és az építésről
szóló törvény 73. szakaszának 2. bekezdésével”, míg a szöveg
többi része változatlan marad.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном листу Општине Ада”.

8. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos lapjában való
közzétételétől számított nyolcadik naptól hatályos.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 464-11/2006-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 07.12.2006.
Душан Телечки, с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 464-11/2006-01
Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2006.12.07.
ADA KKT ELNÖKE

08.12.2006.
2006.12.08.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

19. strana/oldal
18. broj/szám

106./
На основу члана 46. тачка 8. и члана 82. став 2. Статута
општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’, број
22/2004 и 12/2005), доносим

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 22/2004
és 12/2005 szám) 46. szakaszának 8. pontja és 82. szakaszának
2. bekezdése alapján Ada Község elnökhelyettese meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ АДА ЗА ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ

VÉGZÉST
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ
KÖZÉPISKOLÁS TANULÓKNAK 2006.
DECEMBERÉRE VONATKOZÓ ÚTIKÖLTSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

1. Учесницима средњих школа са територије општине Ада
који свакодневно путују од места становања до седишта
школе у некој другој општини, регресирају се трошкови
превоза за месец децембар 2006. године у висини од 5% од
цене месечне карте од које је одбијен попуст превозника.
Регресирање у смислу претходног става обезбеђује се и
ученицима средње Техничке школе у Ади који са салашких
насеља у општини (Утрине, Оборњача и Стеријино) као и
из насељеног места Мол, свакодневно путују до седишта
школе у Ади.
2. Регресирање из претходне тачке обезбеђују се учешћем
општине и покрајине у цени месечних ђачких карата
са попустом, и исплаћује се јавним превозницима
(‘’Бечејпревоз’’ АД
Бечеј, ‘’Молпревоз’’ ПП Мол,
‘’Тополатранс’’ Бачка Топола, односно другом превознику)
на основу њихових рачуна и уз рачуне приложених
спецификација о тачном броју ученика-путника - корисника
услуга превоза у односном месецу.
3. Ово решење се објављује у ‘’Службеном листу општине
Ада’’.

1. A középiskolás tanulók, akik Ada Község területéről naponta
utaznak a lakóhelyükről valamely más község területén székelő
iskolába, a 2006. december hónap folyamán az utasszállító
vállalat által a hónaposjegy előirányozott kedvezményes
árának 5%-os támogatásában részesülnek.
Az előző bekezdésben említett útiköltség-támogatást biztosítjuk
az adai Műszaki Iskola azon tanulói részére is, akik a község
területén lévő tanya településekről (Völgypart, Törökfalu és
Valkaisor), illetve Mohol településről naponta utaznak
Adára, az iskola székhelyére.
2. A középiskolás tanulók útiköltségeinek az előző pont alatt
említettekkel összhangban való támogatása a községnek és a
tartománynak a hónapos jegyek kedvezményes árában való
részesedése útján biztosított, és az utasszállító közvállalatoknak
(a becsei Bečejprevoz Rt., a moholi Molprevoz Mv., a topolyai
Topolatrans, illetve más utasszállító vállalkozó) az adott
vállalat azon számlája alapján ﬁzetik ki, melyekhez mellékelik
a szolgáltatásaikat az adott hónapban igénybe vevő, utazó
diákoknak a pontos számát.
3. A jelen záróhatározatot közzé kell tenni Ada Község
Hivatalos Lapjában.
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