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97./
На основу члана 32. тач. 4. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), као и на основу члана 41. тач. 5.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године доноси

Az önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakaszának 4. pontja,
valamint Ada község Statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 41. szakaszának 5.
pontja alapján,
Ada község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ АДА 2010-2019.

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK
STRATÉGIÁJA 2010-2019. ELFOGADÁSÁRÓL

I
Усваја се Стратегија одрживог развоја општине Ада
2010-2019., израђена од стране LSDS тима у складу
са методологијом Европске Уније.
Стратегијa одрживог развоја општине Ада је
приложена уз ову одлуку и чини њен саставни део.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az Ada Község
fenntartható
fejlődésének
stratégiája
2010-2019.
dokumentumot, amelyet a LSDS csapat dolgozott ki, az
Európai Unió metodológiájával összhangban.
Ada Község fenntartható fejlődésének stratégiája
csatolódik ezen határozathoz és annak szerves részét
képezi.
II
II.
Ова одлука се објављује у ''Службеном листу општине Ez a határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
Ада''
meg.
Република Србије
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 30-1/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 30-1/2009-01
Csonka Áron s.k.
Ada, 2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

98./
На основу члана 20. тач. 38., члана 32. тач. 6., и члана
90. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/2007), као и на основу
члана 6. ст. 3, члана 15. тач. 38, и члана 41. тач, 7.
Статута општине Ада (’’Службени лист општине Ада’’,
број 27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада, на својој седници
одржаној дана 29.10.2009. године, доноси

Az önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 20. szakaszának 38. pontja,
32. szakaszának 6. pontja és 90. szakasza, valamint Ada
község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008
és 14/2009 szám) 6. szakaszának 3. bekezdése, 15.
szakaszának 38. pontja és 41. szakaszának 7. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ ИМЕНА, ГРБА И ЗАСТАВЕ
ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG NEVE, CÍMERE ÉS ZÁSZLAJA
HASZNÁLATÁRÓL

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
I. ALAPRENDELKEZÉSEK
Члан 1.
1. szakasz
Име, грб и застава општине Ада употребљавају се у Ada község neve, címere és zászlaja e határozat
складу са овом Одлуком, и на начин којим се не értelmében használható, oly módon, amely nem árt Ada
нарушава углед општине Ада.
község tekintélyének.
Члан 2.
Грб и застава општине Ада могу да се употребљавају
само у облику и садржини који су утврђени Статутом
општине Ада и овом одлуком.
Изузетно, грб општине на појединим публикацијама и
штампаним материјалима може бити у једној боји.
Грб и застава општине Ада се не сме користити ако је

2. szakasz
Ada község címer és zászlaja csak olyan formában és
tartalomban használhatók, ahogyan azt Ada község
Alapszabálya és e határozat megállapítják.
Kivételesen, a község címere bizonyos kiadványokon és
nyomtatványokon egyszínű is lehet.
Ada község címere és zászlaja nem használható, ha az
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оштећен или је својим изгледом неподобан за
употребу.
Грб и застава којима су измењени поједини елементи
али својим изгледом асоцирају на грб и заставу
општине не смеју да се користе.
Грб и застава општине не смеју да се употребљавају
непримерено, недолично, то јест на начин који вређа
јавни морал и достојанство грађана општине Ада.

megsérült, vagy kinézetével használatra alkalmatlan.
Az olyan címer és zászló, amelynek egyes részeit
megváltoztatták, de kinézetükkel asszociálnak a község
címerére és zászlójára, nem használhatók.
A község címere és zászlaja nem használható helyzethez
méltatlanul, illetlenül, vagy más olyan módon, amely a
közerkölcs tekintetében és Ada község polgárainak
tekintélyére nézve sértő.

Члан 3.
Употреба грба и заставе општине у уметничком
стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе слободна
је, под условом да се не противи добром укусу,
друштвеним и моралним нормама, хералдичној
пракси, традицији и овој одлуци.

3. szakasz
A község
címerének
és
zászlajának
művészi
alkotószellemben és oktatási-nevelési célokra történő
alkalmazása szabad, azzal a feltétellel, hogy az nincs
ellentétben a jó ízléssel, a társadalmi és erkölcsi
mércékkel, a heraldikus gyakorlattal, a hagyományokkal
és ezen határozattal.

II УПОТРЕБА ГРБА ОПШТИНЕ

II. A KÖZSÉG CÍMERÉNEK HASZNÁLATA

1. Службена употреба грба

1. A címer hivatalos használata

Члан 4.
Грб општине Ада употребљава се:
- у службеним натписима органа општине Ада
истакнутим на зградама у којима су ови органи
смештени, као и у свечаним и другим просторијама
које користе органи општине,
- на званичним исправама одборника Скупштине
општине Ада,
на
дипломама,
повељама,
меморандуму,
позивницама и сличним штампаним материјалима
које користе председник општине Ада, Општинско
веће и председник Скупштине општине Ада и
функционери које бира, именује или поставља
Скупштина општине, на свим плакетама, медаљама и
сличним предметима које додељује општина Ада
заслужним
појединцима
и
колективима,
на
предметима који се дају у репрезентативне сврхе, кaо
и на меморандумима, ковертама, званичним
позивницама, честиткама, визиткартама и сл.,
- на "Службеном листу општине Ада" и другим
публикацијама које издаје општина, односно њени
органи,
- у натпису на уласку на територију општине Ада.

4. szakasz
Ada község címerét használják:
- Ada község szervei azon épületeken kihelyezett hivatalos
feliratokban, ahol e szervek működési helye van, valamint
ünnepi és más helyiségekben, amelyeket a község e
szervei használnak,
- Ada Község Képviselő-testülete tanácsnokai hivatalos
okiratain,
okleveleken,
díszokleveleken,
emlékiratokon,
meghívókon és hasonló nyomtatott anyagokon, amelyeket
a Község Elnöke, a Községi Tanács és a Képviselőtestület elnöke, valamint a képviselő-testület által
választott,
kinevezett
vagy
tisztségbe
helyezett
tisztségviselők
használnak,
az
öszes
oklevélen,
érdemérmeken és hasonló tárgyakon, amelyeket Ada
község ítél oda kitüntetett egyéneknek és társaságoknak,
reprezentatív célú ajándéktárgyakon, valamint fejléces
iratokon,
borítékokon,
hivatalos
meghívókon,
gratulációkon, névjegykártyákon és hasonlókon,
- Ada Község Hivatalos Lapján és a község illetve annak
szervei más kiadványain,
- Ada község területére való belépési helynél elhelyezett
feliratokon.

Члан 5.
Грб општине Ада може да се употребљава:
- приликом обележавања празника општине Ада и
других празника од општинског и државног значаја,
- приликом међународних сусрета, такмичења и
других скупова (политичких, научних, културноуметничких, спортских и других), сајмова, јубиларних
прослава и других јавних манифестација и свечаности
које организују или на којима учествују општина Ада и
њени органи, ако је то у складу са правилима и
праксом одржавања таквих манифестација и скупова,
на
публикацијама
које
издаје
туристичка
организација у туристичко-пропагандне сврхе.
Грб општине Ада може да се употребљава и у другим
случајевима ако његова употреба није у супротности
са овом Одлуком.
Члан 6.
Приликом
остваривања
међуопштинске
сарадње
и

5. szakasz
Ada község címere használható:
- Ada község ünnepe és más községi és állami
jelentőségű ünnepek lebonyolítása alkalmával,
- nemzetközi találkozások, versenyek és más (politikai,
tudományos,
kultúr-művészeti,
sport
és
más)
összejövetelek esetén, vásárok, évfordulók és más
nyilvános rendezvények és jeles napok megünneplése
alkalmával, amelyeket Ada község vagy annak szervei
szerveznek, vagy amelyeken részt vesznek, ha az
összhangban van azon rendezvények és összejövetelek
szabályaival és gyakorlatával,
- az idegenforgalmi szervezet kiadványain, amelyek
túrisztikai-reklám célt szolgálnak.
Ada község címere használható más esetekben is,
amennyiben a felhasználás nincs ellentétben ezen
határozattal.
6. szakasz
међународне
и A
nemzetközi
és
községközi
együttműködés
другим
свечаним megvalósítása és más ünnepi alkalmak esetén

6. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

приликама могу да се употребљавају значке израђене használhatók jelvények
у облику и по садржини аутентичне грбу општине Ада. címerével
megegyező
készítenek el.

30.10.2009.
2009.10.30.
is, amelyeket Ada község
formában
és
tartalommal

2. Употреба грба по претходној сагласности
.
Члан 7.
Јавна предузећа или установе чији је оснивач
општина Ада могу да употребљавају грб општине Ада.
Управни одбор јавног предузећа или одговарајући
орган установе дужан је да својим актом уреди начин
употребе грба општине Ада по прибављеној
сагласности Скупштине општине Ада.

2. A címer használata előzetes jóváhagyással
.
7. szakasz
Az Ada község által alapított közvállalatok és intézmények
használhatják Ada község címerét.
A közvállalat igazgató bizottsága, illetve az intézmény
megfelelő szerve köteles saját aktusával rendezni Ada
község címerének használatát, Ada Község Képviselőtestülete jóváhagyásának beszerzése mellett.

Члан 8.
Грб општине Ада може да се употребљава као робни
и услужни жиг, узорак или модел, или као знак за
обележавање робе и услуга, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине општине Ада.

8. szakasz
Ada község címere használható, mint áru- és
szolgáltatáslenyomat, minta és modell, vagy mint az áru
és szolgáltatás megjelölésére szolgáló jel, Ada Község
Képviselő-testülete előzetes jóváhagyása mellett.

Члан 9.
Према изворном грбу општине Ада обликује се грб за
одговарајуће потребе или намене.
Овлашћена предузећа и остали корисници грба дужни
су да обезбеде употребу грба који је аутентичан, јасан
и препознатљив у целини и у свим детаљима са
изворним грбом општине Ада.

9. szakasz
A megfelelő szükségletre és célra szolgáló címert Ada
község eredeti címere szerint kell kialakítani.
A felhatalmazott vállalatok és a többi címer használók
kötelesek biztosítani a címer autentikus, érthető, valamint
egészében és minden részletében Ada község eredeti
címerének felismerhető használatát.

III УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ

III. A KÖZSÉG ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATA

Члан 10.
Застава општине истиче се:
1. у дане празника општине на згради Скупштине
општине Ада и зградама јавних предузећа и јавних
служби које је основала општина,
2. приликом прослава, свечаности и других масовних
културних, спортских и сличних манифестација од
значаја за општину,
3. приликом међуопштинских сусрета, такмичења и
других скупова (политичких, научних, културноуметничких, спортских и др.) на којима општина
учествује или је репрезентована, у складу са
правилима и праксом одржавања таквих скупова,
4. стално на згради Скупштине општине Ада,
5. у другим случајевима, ако њена употреба није у
супротности са одредбама ове одлуке а на основу
прибављене сагласности,
Застава општине стално је постављена у свечаној
сали Скупштине општине Ада и у службеним
просторијама – кабинету Председника и заменика
председника општине.

10. szakasz
A község zászlaját kitűzik:
1.
a község ünnepének napjain, Ada Községi
Képviselő-testülete épületére és a község által alapított
közvállalatok és közszolgálatok épületére,
2.
a
községi
jelentőségű
megemlékezések,
ünnepségek és más tömeges kultúrállam, sport-, és
hasonló rendezvények esetén,
3.
községközi találkozók, versenyek és más (politikai,
tudományos,
kultúr-művészeti,
sport
és
más)
összejövetelek alkalmával, amelyeken a község részt
vesz,
vagy
bemutatkozik,
összhangban
ezen
összejövetelek szabályaival és gyakorlatával,
4.
állandó jelleggel, Ada Községi Képviselő-testülete
épületére,
5.
más esetekben, ha a használata nincs ellentétben
ezen határozattal, a jóváhagyás megszerzése mellett.
A község zászlaját állandó jelleggel felállítják Ada Községi
Képviselő-testülete ünnepi termében és a hivatalos
helyiségekben – Ada Község Elnöke és a az
elnökhelyettes kabinetjében.

Члан 11.
11. szakasz
Када се застава истиче заједно са заставом других Amikor a zászlót más községek zászlajával együtt tűzik ki,
општина, поставља се тако да се истиче предност úgy kell elhelyezni, hogy kiemeljék a község, mint
заставе општине као домаћина.
házigazda zászlaját.
Члан 12.
Застава општине не сме бити постављена тако да
додирује тло, нити као подлога, подметач, простирка,
завеса и сл.
Застава општине не сме да се употребљава као
апликација.
Заставом се не могу прекривати возила или други

12. szakasz
A község zászlaját nem szabad úgy elhelyezni, hogy
érintse a talajt, sem pedig alátét, terítő vagy függöny és
hasonló jelleggel.
A község zászlaja nem használható applikációnak.
A zászlóval nem takarhatók le járművek vagy más tárgyak,
nem díszíthetők konferencia-asztalok és szószékek,
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предмети, нити се могу украшавати конференцијски kivéve asztali-zászló formában.
столови или говорнице, осим у форми стоне
заставице.
IV УПОТРЕБА ИМЕНА ОПШТИНЕ

IV. A KÖZSÉG NEVÉNEK HASZNÁLATA

Члан 13.
Име општине Ада могу да употребљавају предузећа,
установе и други облици организовања, као и
предузетници по претходно прибављеној сагласноси
Скупштине општине Ада.

13. szakasz
Ada község nevét használhatják vállalatok, intézmények
és más szervezési formák, valamint a vállalkozók is, Ada
Község Képviselő-testülete jóváhagyásának előzetes
beszerzésével.

Члан 14.
Уношење имена општине Ада у фирму, односно назив
предузећа, установе и другог облика организовања,
односно предузетника, одобриће се уколико је
делатност предузећа, установе и другог облика
организовања, односно предузетника од значаја за
грађане, привреду и друштвене делатности у општини
Ада.
Уношење имена општине Ада у фирму, односно назив
предузећа, установе и другог облика организовања,
односно предузетника може да се одобри и у
случајевима када Скупштина општине процени да би
уношење имена општине у фирму односно назив,
допринело даљој афирмацији угледа општине Ада.

14. szakasz
Ada község nevének belefoglalását a cég illetve a vállalat,
intézmény vagy más szervezési forma, vagy vállalkozás
nevébe, jóváhagyják, amennyiben a vállalat, intézmény
vagy más szervezési forma, vagy vállalkozás munkaköre
Ada község polgárai, gazdasága és társadalmi
tevékenységei szemszögéből jelentős.
Ada község nevének belefoglalását a cég illetve a vállalat,
intézmény vagy más szervezési forma, vagy vállalkozás
nevébe, abban az esetben is jóváhagyják, ha Ada Községi
Képviselő-testülete úgy értékeli, hogy a község nevének
belefoglalása a cégbe illetve elnevezésbe, hozzájárul Ada
község tekintélyének további megerősítéséhez.

V САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА, ГРБА И V. JÓVÁHAGYÁS A KÖZSÉG NEVÉNEK, CÍMERÉNEK
ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ
ÉS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATÁRA
Члан 15.
15. szakasz
Захтев за давање сагласности садржи намену A község nevének, címerének és zászlajának
употребе имена, грба или заставе општине, технички használatára irányuló jóváhagyási kérelem tartalmazza a
опис и друге чињенице битне за одлучивање.
használat célját, a technikai leírást és a döntés
meghozásához fontos más tényeket.
Члан 16.
Сагласност на употребу имена, грба и заставе
општине даје Скупштина општине Ада својим
решењем.
Решењем из претходног става одређују се услови и
начин употребе имена, грба или заставе општине, а
могу се одредити и посебни услови: намена, накнада
за коришћење и рок у коме сагласност важи и друго,
уколико таква ограничења одговарају намени њихове
употребе.

16. szakasz
Jóváhagyást a község nevének, címerének és zászlajának
használatára Ada Községi Képviselő-testülete ad,
végzéssel.
Az előző bekezdésben említett végzés rendezi a a község
neve, címere vagy zászlaja használatának feltételeit és
módját, de külön feltételek és módok is meghatározhatók:
a felhasználási cél, illeték a használatért és határidő a
jóváhagyás érvényességéről, és egyebek, ha ezen
korlátozások megfelelnek a felhasználásuk céljának.

Члан 17.
Скупштина општине Ада може да ускрати предузећу,
установи и другом облику организовања, односно
предузетнику, право на употребу имена, грба и
заставе општине Ада, уколико својим пословањем
наноси штету и нарушава углед општине Ада.
Предлог Скупштини општине Ада да се предузећу
установи и другом облику организовања, односно
предузетнику, ускрати право на употребу имена, грба и
заставе општине Ада могу да поднесу овлашћени
предлагачи у складу са Пословником Скупштине.

17. szakasz
Ada Községi Képviselő-testülete elutasíthatja a vállalat,
intézmény vagy más szervezési forma, vagy vállalkozás
jogát Ada község nevének, címerének és zászlajának
használatára, amennyiben az ügyvitelével árt és aláássa
Ada község tekintélyét.
A javaslatot arról, hogy Ada Községi Képviselő-testülete
utasítsa el a vállalat, intézmény vagy más szervezési
forma, vagy vállalkozás jogát Ada község nevének,
címerének és zászlajának használatára a képviselőtestület
Ügyrendjében
megjelölt
felhatalmazott
javaslattevők adhatnak át.

Члан 18.
18. szakasz
Евиденцију
датих
сагласности
води
Служба A kiadott jóváhagyásokról nyilvántartást a Közigazgatási
Општинске управе надлежна за скупштинске послове Hivatal képviselő-testületi munkákra illetékes szolgálata
vezet.
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VI НАДЗОР

VI. FELÜGYELET

Члан 19.
О спровођењу ове одлуке стара се Општинска управа
општине Ада.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши
Одељење општинске управе општине Ада надлежно
за послове комуналне инспекције.
Комунални инспектор је овлашћен да, када утврди да
се име, грб и застава користе супротно одредбама ове
одлуке, решењем забрани употребу имена, грба и
заставе општине и, по правилу, наложи уклањање са
објекта и предмета на којима су истакнути и друге
мере ради отклањања утврђених недостатака.

19. szakasz
Ezen határozat végrehajtásáról Ada Község Közigazgatási
Hivatala gondoskodik.
Ezen határozat rendeletei felett felügyeletet Ada Község
Közigazgatási Hivatalának a kommunális felügyelőség
munkájára illetékes osztálya végez.
A kommunális felügyelőnek felhatalmazása van arra,
amennyiben megállapítja, hogy a nevet, címert és zászlót
e határozat rendeleteivel ellentétesen használják, hogy
végzéssel megtiltsa a név, címer és zászló használatát, és
ezzel összhangban, elrendeli azok levételét az épületekről
és
tárgyakról
amelyekre
felhelyezték,
és
más
intézkedéseket
foganatosít
a
rendellenességek
elhárítására.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

VII. BÜNTETŐ-RENDELKEZÉSEK

Члан 20.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1. користи грб и заставу општине супротно члану 2.
ове Одлуке,
2. користи грб и заставу општине супротно члану 3.
ове Одлуке,
3. име, грб и заставу општине Ада употребљава без
сагласности надлежног органа (члан 7. ст. 2, члан 8.,
члан
13.,)
или
супротно
датој
сагласности
(члан 16. ст.2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 250 до 25.000 динара и одговорно
лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 250 до
25.000 динара.

20. szakasz
5.000 - 500.000 dináros pénzbírsággal büntethető a
szabálysértő jogi személy, ha:
1. a község címerét és zászlaját e határozat 2.
szakaszával ellentétben használja,
2. a község címerét és zászlaját e határozat 3.
szakaszával ellentétben használja,
3. Ada község nevét, címerét és zászlaját az illetékes
szerv jóváhagyása nélkül használja (7. szakasz 2.
bekezdése, 8. szakasz, 13. szakasz) vagy a kiadott
jóváhagyással ellentétben (16. szakasz 2. bekezdése)
Az ezen szakasz 1. bekezdésében lévő szabálysértésért a
jogi személy felelős személye is büntethető, 250 - 25.000
dináros pénzbírsággal.
Az ezen szakasz 1. bekezdésében lévő szabálysértésért
2.500 - 250.000 dináros pénzbírsággal büntethető a
vállalkozó.
Az ezen szakasz 1. bekezdésében lévő szabálysértésért
250 - 25.000 dináros pénzbírsággal büntethető a
természetes személy.

Члан 21.
За прекршај из члана 20. ове одлуке може се на лицу
места наплатити мандатна казна у износу од 10.000
динара за правно лице и предузетнике, а новчана
казна од 2.500 динара за одговорно лице у правном
лицу и физичко лице.
Новчану казну из става 1. овог члана наплаћује
на лицу места комунални инспектор.

21. szakasz
Az ezen határozat 20. szakasza szerinti szabálysértésért a
helyszínen megfizettethető helyszíni bírság, amelynek
nagysága a jogi személyek és vállalkozók esetében
10.000 dinár, a jogi személy felelős személye és
természetes személy esetében pedig 2.500 dinár.
Az ezen szakasz 1. bekezdésében lévő pénzbüntetést a
helyszínen a kommunális felügyelő fizetteti meg.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Члан 22.
Предузеће, установа, друга организација или
предузетник који су употребљавали грб општине до
дана ступања на снагу ове одлуке, дужни су да у року
од шест месеци од дана њеног ступања на снагу,
поднесу захтев из члана 15. ове одлуке.
Предузећа, установе, друга организација или
предузетник који су употребљавали грб општине
противно члану 3. ове одлуке до дана њеног ступања
на снагу, дужни су да у року од шест месеци од дана
њеног ступања на снагу ускладе употребу грба са
одредбама ове одлуке.

22. szakasz
A vállalatok, intézmények, más szervezetek és vállalkozók,
amelyek a község címerét e határozat életbe lépésének
napjáig használták, kötelesek az e határozat 15.
szakaszában lévő kérelmet a határozat életbe lépésének
napjától számított hat hónapon belül beadni.
A vállalatok, intézmények, más szervezetek és vállalkozók,
amelyek a község címerét e határozat életbe lépésének
napjáig a határozat 3. szakaszával ellentétben használták,
kötelesek
a
címer
használatát
e
határozat
rendelkezéseivel összehangolni, a határozat életbe
lépésének napjától számított hat hónapon belül.
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Члан 23.
23. szakasz
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана E határozat az Ada Község Hivatalos Lapjában való
објављивања у "Службеном листу општине Ада".
megjelentetési naptól számított nyolcadik napon lép
életbe.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 010-3/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Autonóm Vajdaság Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 010-3/2009-01
Csonka Áron s.k.
Ada,2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

99./
На основу члана 32. тач. 7. Закона о локалној
самоуправи “Службени гласник Републике Србије”,
број 129/2007), члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 62/2006), као и на
основу члана 27. ст. 2. и члана 41. тач. 8. Статута
општине Ада (“Службени лист општине Ада”, број
27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године, утврђује

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakaszának 7. pontja, a
helyi önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény (SzK
Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám), 22. szakaszának 1.
bekezdése, valamint Ada község Statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 27.
szakaszának 2. bekezdése és 41. szakaszának 8. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén megállapítja a

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА

HATÁROZAT - JAVASLATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL
AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN

Члан 1.
1. szakasz
За задовољавање потреба грађана на подручју Друге Az adai Második Helyi Közösség (a továbbiakban: HK)
Месне заједнице Ада (у даљем тексту: МЗ) уводи се polgárai igényeinek és céljainak elérése érdekében helyi
самодопринос за реализацију:
járulékot vezetünk be a következő tételek
megvalósítására:
I. ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА,
ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА И МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ
1. Наставак изградње канализације и уређење
сметлишта.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ADAI ELSŐ HELYI
KÖZÖSSÉG, AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG
ÉS A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG KÖZÖS PROGRAMJA

II. САМОСТАЛНОГ ПРОГРАМА ДРУГЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ АДА
1. Обнављање и одржавање путева,
2. Изградња и одржавање тротоара,
3. Одржавање уличне расвете,
4. Озелењавање, одржавање зелених површина и
одржавање домова МЗ и других јавних објеката,
5. Одржавање рекреационог центра
6. Изградња и одржавање отворених канала,
спречавање и санација евентуалних елементарних
непогода,
7. За остале потребе:
- Учешће у одржавању и опремању основне и средње
школе, забавишта и обданишта,
- Помоћ удружењима грађана, друштвеним и
цивилним организацијама,
- Помоћ спортским клубовима,
- Информисање становништва,
- Непредвиђене потребе и помоћ становништву,
Решавање
проблема
водоснабдевања
становништва.

II. AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ÖNÁLLÓ
PROGRAMJA
1.
Útfelújítás és -karbantartás,
2.
Járdaépítés és -karbantartás,
3.
A közvilágítás karbantartása,
4.
Parkosítás, a zöldfelületek, a HK otthonai-és más
középületek karbantartása,
5.
A rekreációs központ karbantartása,
6.
Nyílt csatornák létrehozása és karbantartása, az
esetleges elemi csapások megakadályozása és
szanálása,
7.
Egyéb szükségletek:
részvétel az általános- és középiskola, az óvoda és
a napközi karbantartásában és felszerelésében,
a polgári egyesületek, a társadalmi- és
civilszervezetek támogatása,
a sportklubok támogatása,
a lakosság tájékoztatása,
előre nem látott szükségletek és a lakosság
megsegítése,
a lakosság vízellátási problémáinak megoldása.

1.
a csatornahálózat kiépítésének és a szeméttelep
rendezésének folytatása.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
програма

самодоприноса

и

30.10.2009.
2009.10.30.

8.
A helyi járulék programjának megvalósítása és a HK
működése

Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском
периоду од 01. јануара 2010. године до 31. децембра
2016. године.
Члан 3.
Укупан износ средства која ће се прикупљати
самодоприносом износи 200.000.000,00 динара.

2. szakasz
A helyi járulék megfizettetése a 2010. január 01-től 2016.
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Члан 4.
Самодопринос се прикупља у новцу.

4. szakasz
A helyi járulék pénzben kerül begyűjtésre.

Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани – физичка лица
која имају изборно право и пребивалиште на подручје
МЗ, и то:
–
која остварују примања која се према
одредбама закона о порезу на доходак
грађана сматрају зарадом, приходе по основу
дивиденде и друге приходе учешћем у добити,
укључујући и све облике прихода који се на основу
одредаба закона којим се уређује порез на добит
предузећа сматрају дивидендом, као и приходе по
основу уговора о делу,
–
која
остварују
приходе
обављањем
самосталне делатности према одредбама закона о
порезу на доходак грађана,
–
која су као власници, имаоци права
коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника
на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађани – физичка
лица која немају изборно право и пребивалиште на
подручју МЗ, ако на овом подручју имају непокретну
имовину, пошто се средствима самодоприноса
побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса али на
основу посебне писане изјаве могу добровољно
уплаћивати самодопринос по основу пензија
остварених у земљи и иностранству.

5. szakasz
A helyi járulékot azon polgárok – természetes személyek
kötelesek fizetni, akiknek a választójoguk és lakhelyük a
HK területén van, éspedig:
–
akik, a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény
rendelkezései alapján, keresetnek számító bevételt, az
osztalékból és a nyereségrészesedésből származó egyéb
jövedelmet, beleértvén a jövedelem minden olyan
formáját, mely a vállalatok nyeresége utáni adót
szabályozó törvény rendelkezései alapján osztaléknak
számít, valamint vállalkozási szerződés alapján,
jövedelmet valósítanak meg,
–
akik önálló tevékenység végzéséből származó
jövedelmet valósítanak meg a polgárok jövedelme utáni
adóról szóló törvény rendelkezései szerint,
–
akiket a kataszterben a földtulajdonosként,
-használóként vagy -haszonélvezőként jegyeztek be, és
a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezései
szerint, a mezőgazdaságból és erdészetből származó
jövedelem utáni adóköteles státuszuk van.
A helyi járulékot azon, a HK területén választójoggal és
lakhellyel nem rendelkező polgárok – természetes
személyek is kötelesek fizetni, akiknek ezen a területen
ingatlanjuk van, mivel annak használati feltételei a helyi
járulék eszközei útján javulnak.
A nyugdíjasok nem kötelesek a helyi járulékot fizetni, de
külön írásos nyilatkozat alapján azt önkéntesen
befizethetik, a belföldön, illetve külföldön megvalósított
nyugdíj alapján.

Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате)
запослених, 50% бруто дивиденди и других прихода
остварених учешћем у добити расподељених
обвезнику, приходи по основу уговора о делу, приходи
од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом који уређује
порез на доходак грађана, по умањењу плаћених
пореза и доприноса.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса
од стране пензионера сагласно одредбама става 3.
претходног
члана
ове
одлуке,
основицу
самодоприноса чине пензије остварене у земљи и
иностранству.

6. szakasz
A helyi járulék alapjául az alkalmazottak keresete
(fizetése), a szétosztott bruttó osztalék és a nyereségből
való részesedésből származó a kötelezettre szóló egyéb
jövedelmek 50%-a, a vállalkozási szerződés alapján járó
jövedelem, a mezőgazdaságból és erdészetből származó
jövedelem, valamint azon önálló tevékenység végzéséből
származó jövedelem szolgál, mely után jövedelemadót a
polgárok
jövedelemadójáról
szóló
törvénnyel
összhangban kell fizetni, a kifizetett adók és járulékok
levonása után.
A nyugdíjasok részéről történő önkéntes helyi járulék
fizetése esetében, a jelen határozat előző szakaszának 3.
bekezdése rendelkezésével összhangban, a helyi járulék
alapjául a belföldön vagy külföldön megvalósított nyugdíj
szolgál.
7. szakasz
A helyi járulék fizetése alóli mentesítés és a könnyítések
esetére a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Члан 7.
У погледу ослобађања од обавезе плаћања
самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
Закона којим се уређује порез на доходак грађана.

3. szakasz
A helyi járulékból befolyó majdani eszközök teljes
összege 200.000.000,00 dinárt tesz ki.
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Члан 8.
Стопа самодоприноса је пропорционална и одређује
се према следећем:
–
на зараде (плате) запослених
3%
–
на дивиденде и друге приходе остварене
учешћем у добити
3%
–
на приходе по основу уговора о делу
3%
–
на приходе од самосталне делатности
3%
–
на пензије остварене у земљи и иностранству,
под условима из члана 5. ст. 3. ове одлуке,
2%
Члан 9.
На приходе од пољопривреде и шумарства
самодопринос се плаћа годишње, у висини просечне
цене 20 кг. меркантилне пшенице прве класе на
Продуктној берзи у Новом Саду за месец јануар
текуће године, по хектару.
Члан 10.
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде,
дивиденде и приходе по основу уговора о делу - у
случају када се обрачун врши по систему пореза по
одбитку, врше исплатиоци тих примања, истовремено
са њиховом исплатом, односно истовремено са
уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодопринос на приходе од пољопривреде и
шумарства као и на приходе од самосталне
делатности у целости утврђује, наплаћује и
контролише
Служба
за
локалну
пореску
администрацију Општинске управе општине Ада.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из
пензија врши исплатилац тих примања приликом
њиховог обрачуна.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог, сходно се
примењују прописи којима се уређује порески
поступак и пореска администрација, као и прописи
којима се уређује порез на доходак грађана.
Члан 11.
Средства самодоприноса користиће се за основне
намене утврђене чланом 1. ове Одлуке у следећим
процентуалним сразмерама и номиналним износима:
НАМЕНА – ПОГРАМИ

% УЧЕШЋА ИЗНОС(дин.)

30.10.2009.
2009.10.30.

8. szakasz
A helyi járulék mértéke részarányos, a következők
szerint meghatározva:
- az alkalmazottak keresete (fizetése) után
3%
- az osztalék és a nyereségrészesedésből származó
egyéb jövedelem után
3%
- a vállalkozási szerződés alapján járó jövedelem
után
3%
- az önálló tevékenységből származó jövedelem után 3%
- a belföldön és külföldön megvalósított nyugdíjakból, az
ezen határozat 5. szakaszának 3. bekezdése feltételei
szerint
2%
9. szakasz
A mezőgazdaságból és az erdészetből származó
jövedelem után, a helyi járulékot évente, az Újvidéki
terménytőzsde által meghatározott, hektáronként 20 kg
első osztályú árubúza, folyó év januári hónapra érvényes
átlagárának megfelelő összegében kell fizetni.
10. szakasz
A keresetek, az osztalékok és a vállalkozási szerződés
szerinti jövedelem utáni helyi járulék elszámolását és
megfizettetését – abban az esetben amikor az
elszámolás a levonáson alapuló adó elszámolási
rendszer alapján történik, az adott járandóság fizetői
végzik el a kifizetéskor, illetve a megfelelő adó és
hozzájárulások befizetésével egy időben.
A mezőgazdaságból és az erdészetből, illetve az önálló
tevékenységekből származó jövedelem utáni helyi járulék
megállapítását, megfizettetését és ellenőrzését, teljes
egészében Ada Község Közigazgatási Hivatala helyi adóadminisztrációs szolgálata végzi.
A nyugdíj utáni önkéntes helyi járulék elszámolását és
megfizettetését, az adott bevétel kifizetője végzi el, annak
elszámolásakor.
A helyi járulék megállapításának módja, elszámolása,
elévülése, megfizettetése, kifizetési határideje, a kamat
elszámolása és egyebek tekintetében, azon előírásokat
alkalmazzák, amelyek az adóeljárást és az adóadminisztrációt, illetve a polgárok jövedelemadóját
szabályozzák.
11. szakasz
A helyi járulék eszközeit, a jelen határozat 1.
szakaszában
megállapított
alaprendeltetésekre
használják fel, a következő százalékos részarányokban
és számbeli értékekben:
RENDELTETÉS-PROGRAMOK % RÉSZESEDÉS ÖSSZEG /din/

I. ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА, ДРУГЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ АДА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ADAI ELSŐ HELYI
KÖZÖSSÉG, AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ÉS A
MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG KÖZÖS PROGRAMJA

1.
Наставак
изградње
уређење сметлишта

1.
A csatornahálózat
rendezésének folytatása

építésének és
35%

II. САМОСТАЛНИ ПРОГРАМ ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АДА

II. AZ ADAI
PROGRAMJA

HELYI

1.Обнављање и одржавање путева 15%
2. Изградња и одржавање тротоара 6%
3. Одржавање уличне расвете
5%
4. Озелењавање, одржавање зелених
површина, одржавање домова МЗ
и других јавних објеката
5%
5. Одржавање рекреационог центра 3%

1. Útfelújítás és karbantartás
15%
2. Járdaépítés és karbantartás
6%
3. A közvilágítás karbantartása
5%
4. Parkosítás, a zöldfelületek, a
HK otthonai és más középületek
karbantartása
5%
5. A rekreációs központ karbantartása 3%

канализације
и
35%
70.000. 000,00

30.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00

MÁSODIK

a szeméttelep
70.000.000,00

KÖZÖSSÉG

ÖNÁLLÓ

30.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
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6. Изградња и одржавање отворених канала,
спречавање и санација евентуалних
елементарних непогода
5% 10.000.000,00
7. За остале потребе:
- Учешће у одржавању и опремању
основне и средње школе, забавишта
и обданишта
3%
6.000.000,00
- Помоћ удружењима грађана, друштвеним
и цивилни организацијама
2%
4.000.000,00
- Помоћ спортским клубовима
2%
4.000.000,00
- Информисање становништва
2%
4.000.000,00
- Непредвиђене потребе
и помоћ становништву
2%
4.000.000,00
- Решавање проблема водоснабдевања
становништва
1%
2.000.000,00
8. Остваривање програма самодоприноса
и функционисање МЗ
14% 28.000.000,00
100% 200.000.000,00

6. Nyílt csatornák létrehozása és karbantartása, az esetleges elemi csapások
megakadályozása és szanálása
5%
10.000.000,00
7. Egyéb szükségletek:
- Részvétel az általános- és középiskola, az
az óvoda és a napközi karbantartásában és
felszerelésében
3%
6.000.000,00
- A polgári egyesületek, a társadalmi és
civil szervezetek támogatása
2%
4.000.000,00
- A sportklubok támogatása
2%
4.000.000,00
- A lakosság tájékoztatása
2%
4.000.000,00
- Előre nem látott szükségletek és a
lakosság megsegítésére
2%
4.000.000,00
- A lakosság vízellátási problémáinak
megoldására
1%
2.000.000,00
8. A helyi járulék programjának megvalósítására
és a helyi közösség működésére
14% 28.000.000,00
100% 200.000.000,00

Проценат учешћа за поједине намене из претходног
става, као и приоритет улагања средстава
самодоприноса може се мењати Одлуком Савета МЗ
у случају да је реализација програмских садржаја
условљена
техничко-технолошким
разлозима,
законским прописима или другим објективним
разлозима.

Az
előző
bekezdésben
meghatározott,
egyes
rendeltetésekre fordított tételeket, mint ahogyan a helyi
járulék eszközei befektetésének fontossági sorrendjét, a
HK Tanácsa határozattal megváltoztathatja abban az
esetben, ha a tervben szereplő tartalmak megvalósítása
technikai-technológiai, illetve törvényes előírásokhoz és
más objektív feltételekhez kötött.

Члан 12.
Средства самодоприноса воде се на посебном рачуну
МЗ код надлежне Управе за трезор Министарства
финансије РС.
Наредбодавац за пренос и утрошак средстава је
Секретар МЗ.

12. szakasz
A helyi járulék eszközeit külön folyószámlán vezeti a SzK
Pénzügyminisztériumának
illetékes
Kincstáriigazgatósága.
Az eszközök átutalásáról és felhasználásáról a HK titkára
rendelkezik.

Члан 13.
О средствима самодоприноса води се посебна
аналитичка евиденција (у електронском облику) од
стране стручне службе Месне заједнице.
Посебна аналитичка евиденција се води како о
наплаћеном
самодоприносу
по
категоријама
обвезника, тако и о утрошку средстава самодоприноса
по наменама.
Посебне евиденције из претходног става се ажурирају
једном годишње и доступне су грађанима.

13. szakasz
A helyi járulék eszközeiről, a HK szakszolgálata külön
analitikus nyilvántartást vezet (elektronikus formában).
Külön nyilvántartást kell vezetni a helyi járulék
megfizettetéséről, járulékalanyok szerint, a járulék
eszközeinek rendeltetés szerinti felhasználásáról.
Az előző bekezdésben említett külön nyilvántartásokat
évente egyszer kell frissíteni, és ezek a polgárok részére
hozzáférhetőek.

Члан 14.
Средства која се остваре изнад износа који је овом
одлуком одређен, враћају се:
–
обвезницима самодоприноса на зараде,
приходе по основу дивиденде и приходе по основу
уговора о делу, преко исплатилаца тих примања и
прихода, на основу евиденције о уплаћеним
средствима, с тим што су исплатиоци дужни да та
средства врате обвезницима самодоприноса у року од
30 дана од дана враћања средстава од стране МЗ,
–
обвезницима самодоприноса на приходе од
самосталне
делатности
и
на
приходе
од
пољопривреде и шумарства,- од стране Службе за
локалну пореску администрацију Општинске управе
Ада, на начин и у роковима предвиђеним законом о
пореском поступку и пореској администрацији за
повраћај више или погрешно наплаћеног пореза.

14.szakasz
Az ezen határozatban megállapított összegen felül
megvalósított eszközöket, vissza kell fizetni:
–
azon járulékalanyoknak, akiknek azt levonták a
fizetésből, a nyereségből eredő és a vállalkozási
szerződés utáni jövedelemből, ezen bevételek és
jövedelmek kifizetőin keresztül, a helyi járulék
megfizettetésének nyilvántartása alapján, azzal, hogy a
kifizetők kötelesek ezen eszközöket a járulékalanyoknak
a HK átutalása napjától
számított 30 napon belül
visszaadni,
–
a mezőgazdaságból és erdészetből származó
jövedelem, valamint azon önálló tevékenység végzéséből
származó jövedelem járulékalanyainak, az Ada Község
Közigazgatási
Hivatala
helyi
adó-adminisztrációs
szolgálata részéről, olyan módon és határidőkben,
ahogyan azt az adóeljárásról és adó-adminisztrációról
szóló törvény a többletben vagy tévesen befizetett adóval
kapcsolatban előlátja.
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Члан 15.
Реализацијом програма самодоприноса пре истека
рока из члана 2. ове Одлуке престаје обавеза
плаћања самодоприноса.

15. szakasz
Ha a helyi járulék programja, az ezen határozat 2.
szakaszában előlátott határidő előtt megvalósul,
megszűnik a helyi járulék fizetésének kötelezettsége.

Члан 16.
Надзор грађана о наменском коришћењу средстава
самодоприноса врши се путем Надзорног одбора.
Надзорни одбор има председника и 2 члана, које
именује Савет МЗ.
Надзорни одбор врши контролу наплате и трошења
средстава самодоприноса у складу са законом, овом
одлуком и другом релевантном документацијом, о
чему подноси годишњи извештај Савету месне
заједнице.

16. szakasz
A polgárok felügyelete a helyi járulék eszközeinek
rendeltetésszerű felhasználásáról a Felügyelő Bizottság
által valósul meg.
A Felügyelő Bizottságnak elnöke és 2 tagja van, akiket a
HK tanácsa nevez ki.
A Felügyelő Bizottság, a törvénnyel, ezen határozattal,
és más érvényes okiratokkal összhangban, ellenőrzi a
helyi
járulék
eszközeinek
megfizettetését
és
rendeltetésszerű felhasználását, és erről évi jelentést ad
a HK Tanácsának.

Члан 17.
Савет МЗ обавља следеће послове у вези
самодоприноса:
1. стара се о реализацији програма самодоприноса,
2. одређује извођаче за поједине инвестиције,
3. удружује средства са другим заинтересованим
субјектима ради реализације програма,
4. доноси планове у вези реализације програма,
5. на основу извештаја Надзорног одбора из члана 16.
ст. 3. ове одлуке, најмање једном годишње,
информише зборове грађана МЗ о реализацији
самодоприноса и о наменском коришћењу средстава,
6. обавља и друге послове неопходне за реализацију
програма самодоприноса.

17. szakasz
A HK tanácsa, a helyi járulékkal kapcsolatban a
következő feladatokat látja el:
1.
gondoskodik
a
helyi
járulék
programjának
megvalósításáról,
2. meghatározza egyes beruházások kivitelezőit,
3. társítja az eszközöket más érdekelt szubjektumokkal a
program megvalósítása érdekében,
4. meghozza a program megvalósításának terveit,
5. a Felügyelő Bizottság ezen határozat 16. szakaszának
3. bekezdésében említett jelentése alapján, évente,
legalább egyszer informálja a HK-ben a polgárok gyűlését
a helyi járulék megvalósulásáról és az eszközök
rendeltetésszerű felhasználásáról,
6.elvégzi a helyi járulék programja megvalósításához
nélkülözhetetlen egyéb munkálatokat is.

Члан 18.
О предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса
грађани се изјашњавају на референдуму у складу са
Законом о референдуму и народној иницијативи (''Сл.
гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98).
На референдуму ће се изјашњавати грађани који
имају изборно право и пребивалиште на подручју
Друге Месне заједнице Ада, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју Друге
Месне заједнице али на овом подручју имају
непокретну имовину, а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине, у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС'',
бр. 62/2006).
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из ст. 2. овог члана.

18. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozat-javaslatról a
polgárok referendum útján nyilatkoznak, összhangban a
Referendumról és a népi kezdeményezésről szóló
törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye, 48/94 és 11/98
számok).
A referendumon azon polgárok nyilatkozhatnak, akiknek
választójoguk és állandó lakhelyük a II. HK területén van,
valamint azok a polgárok a II. HK területén választójoggal
és lakhellyel nem rendelkezőnek, de ezen a területen
ingatlanjuk van, mivel annak használati feltételei a helyi
járulék eszközei útján javulnak, összhangban a Helyi
önkormányzatok pénzeléséről szóló törvénnyel (SzK
Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám).
A határozatot akkor tekinthető meghozottnak, hogyha
ezen szakasz 2. bekezdésében említett polgárok
többsége mellette dönt.

Члан 19.
Након спроведеног референдума, Одлуку о увођењу
самодоприноса у тексту утврђеном одредбама чл. 117 овог предлога проглашава Скупштина општине Ада
и објављује у „Службеном листу општине Ада”.

19. szakasz
A referendum levezetése után, A helyi járulék
bevezetéséről szóló határozatot, az ezen javaslat 1-17.
szakaszaiban megállapított szövegben, Ada Község
Képviselő-testülete hirdeti ki és jelenteti meg Ada Község
Hivatalos Lapjában.

Члан 20.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Ада''.

20. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozat-javaslat Ada
község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 439-3/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

30.10.2009.
2009.10.30.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 439-3/2009-01
Csonka Áron s.k.
Ada, 2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

100./
На основу члана 10. ст. 2. Закона о референдуму и
народној иницијативи (’’Службени гласник Републике
Србије’’, број 48/94 и 11/98), члана 32. тач. 7. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), као и на основу члана 41. тач.
8. Статута општине Ада (''Службени лист општине
Ада'', број 27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада, на својој седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

A referendumról és népi kezdeményezésről szóló törvény
(SzK Hivatalos Közlönye, 48/94 és 11/98 számok) 10.
szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról
szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám)
32. szakaszának 7. pontja, valamint Ada Község
Statútuma (Ada Község hivatalos Lapja, 27/2008 és
14/2009 számok) 41. szakaszának 8. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ
ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА

HATÁROZATOT
REFERENDUM KIÍRÁSÁRÓL AZ ADAI MÁSODIK
HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A HELYI JÁRULÉK
BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS
MEGHOZATALA CÉLJÁBÓL

I
Расписује се референдум за подручје Друге Месне
заједнице Ада ради изјашњавања грађана о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Друге
Месне заједнице Ада.

I.
Az adai Második Helyi Közösség területén referendumot
írunk ki, abból a célból, hogy a polgárok véleményt
nyilvánítsanak az adai Második Helyi Közösség területén
helyi járulék bevezetéséről szóló határozat-javaslatról.

II
Референдум ће се спровести од 19. 11. 2009. године
до 24.11. 2009. године, у времену од 8,00 до 19,00
часова.

II.
A referendum 2009.11.19. és 2009.11.24.
időszakban, 8,00 – 19,00 óráig bonyolódik le.

közötti

III
III.
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем A referendumon a polgárok a következő kérdésről
питању:
nyilatkoznak:
"Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу "Támogatja-e Ön az adai Második Helyi Közösség
самодоприноса на подручју Друге Месне заједнице területére vonatkozó helyi járulék bevezetéséről szóló
Ада ?"
határozat meghozatalát?
IV
IV.
На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати A polgárok véleményüket a szavazólapon lévő ''igen'' vagy
заокурживањем речи: "да" или речи: "не".
''nem'' szó bekarikázásával nyilvánítják ki.
V
На референдуму ће се изјашњавати грађани који
имају изборно право и пребивалиште на подручју
Друге Месне заједнице Ада.
На референдуму ће се изјашњавати и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на подручју
Друге Месне заједнице али на овом подручју имају
непокретну имовину, у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 62/2006).
Списак грађана из претходног става сачиниће Савет
Друге Месне заједнице, на основу података којима
располаже
Служба
за
локалну
пореску
администрацију Општинске управе Ада и Републички
геодетски завод - Служба за катастар непокретности
Ада.

V.
A referendumon azon polgárok fognak véleményt
nyilvánítani, akik választói joggal és lakhellyel
rendelkeznek az adai Második Helyi Közösség területén.
A referendumon azon polgárok is véleményt fognak
nyilvánítani, akiknek nincs választói joguk és lakhelyük az
adai Második Helyi Közösség területén, de ezen a
területen ingatlannal rendelkeznek, összhangban a helyi
önkormányzat pénzeléséről szóló törvénnyel (SzK
Hivatalos Közlönye, 62/2006 szám).
Az előző bekezdésben említett polgárok listáját, a
Második Helyi Közösség Tanácsa állítja össze, Ada
Község Közigazgatási Hivatala helyi adó-adminisztrációs
szolgálata és a Köztársasági Földmérő Hivatal adai
ingatlan-nyilvántartási szolgálata rendelkezésre álló
adatai alapján.
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VI
Референдум ће спровести Комисија за спровођење
референдума
образована
посебним
решењем
Скупштине општине.
Комисија за спровођење референдума одредиће
гласачка места, образоваће гласачке одборе,
утврдиће укупне резултате референдума, доставиће
извештај о спроведеном референдуму Скупштини
општине Ада и Савету Друге Месне заједнице Ада и
обавити друге послове у складу са законом.

30.10.2009.
2009.10.30.

VI.
A referendumot az Ada Község Képviselő-testülete külön
végzésével
megalakított
referendumot
végrehajtó
Bizottság bonyolítja le.
A referendumot végrehajtó Bizottság meghatározza a
választói helyeket, megalakítja a szavazatszedő
bizottságokat, megállapítja a referendum összesített
eredményeit, jelentést tesz a lebonyolított referendumról
Ada Község Képviselő-testületének és az adai Második
Helyi Közösség Tanácsának, valamint elvégez egyéb
teendőket a törvénnyel összhangban.

VII
VII.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине E határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos
Ада".
Lapjában.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 014-1/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:014-1/2009-01
Csonka Áron s.k.
Аdа,2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

101./
На основу члана 13. ст. 2. Закона о референдуму и
народној иницијативи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 48/94 и 11/98) и члана 41. тач. 32.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/08 и 14/09),
Скупштина општине Ада, на својој седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

А referendumról és népi kezdeményezésről szóló törvény
(SzK Hivatalos Közlönye, 48/94 és 11/98 számok) 13.
szakaszának 2. bekezdése és Ada Község Statútuma
(Ada Község hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009
számok) 41. szakaszának 32. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozza a

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Ада''

V É G Z É S T
AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN,
HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ
HATÁROZAT MEGHOZATALA CÉLJÁBÓL TARTOTT
REFERENDUMOT LEVEZETŐ BIZOTTSÁG
MEGALAKÍTÁSÁRÓL
I.
Ada Község Képviselő-testülete Bizottságot alakít meg az
adai Második Helyi Közösség területén helyi járulék
bevezetéséről szóló határozat meghozatala céljából
tartott
referendum
levezetésére,
a
következő
összetételben:
1. Hodik Nándor, adai okleveles jogász – elnök,
2. Sóti Ernő, adai okleveles gépészmérnök –
elnökhelyettes
3. Zombori Róbert, adai okleveles jogász – tag,
4. Körtvélyesi Tícián, adai jogi egyetemi hallgató –
taghelyettes,
5. Világos Kornél, adai okleveles elektrotechnikai és
informatikai mérnök - tag,
6. Miroslav Belančić, adai géplakatos-technikus –
taghelyettes.
II.
E végzést meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-33/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-33/2009-01
Csonka Áron s.k.
Аdа, 2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

I
Образује се Комисија за спровођење референдума
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Друге Месне заједнице Ада у следећем
саставу:
1. Ходик Нандор, дипл. правник из Аде – председник,
2. Шоти Ерне, дипл. инг. машинства, из Аде – заменик
председника,
3. Зомбори Роберт, дипл. правник из Аде – члан,
4. Кертвељеши Тицијан, студент права из Аде – зам.
члана,
5. Вилагош Корнел, дипл. инг. електротехнике и
рачунарства из Аде, - члан,
6. Беланчић Мирослав, машинбравар-техничар из
Аде, - зам. Члана.

16. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

102./
На основу члана 15. став 1. тачка 20. Статута
општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр.
27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада на седници одржаној дана
29.10.2009. године доноси

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 szám) 15. szakasza, 1.
bekezdésének 20. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én tartott
ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ KОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

VÉGZÉST
A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK VÉDELME,
RENDEZÉSE ÉS HASZNÁLATA ÉVI PROGRAMJÁNAK
KIDOLGOZÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZAKBIZOTTSÁG
LÉTREHOZÁSÁRÓL

I
Образује се стручна Комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Ада (у даљем
тексту: Комисија).

I.
Ada Község Képviselő-testülete létrehozza az Ada
községbeli mezőgazdasági földek védelme, rendezése és
használata évi programjának kidolgozásával megbízott
szakbizottságot (a továbbiakban: bizottság).

II

II.
A bizottságot alkotja:
A bizottság elnöke:
1. Apró László, Ada - okl. mezőgazdasági mérnök,
A bizottságtagok:
2. Berec Béla, Ada - okl. földrajztanár-hidrológus
3. Stojanović Lazar, Ada - okl. mezőgazdasági mérnök,
4. Kulenović Feđa, Ada – földmérő
5. Bakos Nándor, Törökfalu - okl. mezőgazdasági
mérnök,
6. Szőke István, Mohol - okl. állatorvos
7. Molnár Tajti Erika, Ada - okl. jogász

Комисију чинe:
председник Комисије:
1. Апро Ласло, Ада – дипл. инг. пољопривреде
чланови Комисије:
2. Берец Бела, Ада – проф. географије - хидролог
3. Лазар Стојановић, Ада – дипл. инг. пољопривреде
4. Куленовић Феђа, Ада - геометар
5. Бакош Нандор, Утрине – дипл. инг. пољопривреде
6. Секе Иштван, Мол – дипл. ветеринар
7. Молнар Тајти Ерика, Ада – дипл. правник
III
Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту
и обим радова, које треба годишње извршити,
динамику извођења радова и улагања средстава, а
посебно утврдити податке, који се односе на
пољопривредно земљиште у државној својини у
складу са чланом 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/06, 65/08 и 41/09) и
прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3.
Закона о пољопривредном земљишту.

III.
A bizottság feladata, hogy kidolgozza a mezőgazdasági
földek védelme, rendezése és használata évi programjavaslatát, mely meghatározza az évente végrehajtandó
munkák fajtáját, mértékét, dinamikáját, a befektetéseket,
s külön megállapítja az azokra a mezőgazdasági földekre
vonatkozó adatokat, melyek a termőföldekről szóló
törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 és 41/09
szám) 60. szakaszának 2. bekezdésével összhangban
állami
tulajdonba
tartoznak,
s
megszerzi
a
mezőgazdasági földekről szóló törvény 60. szakaszának
3. bekezdésében említett bizottság véleményét.

IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из
тачке III овог решења изради и достави Скупштини на
усвајање најкасније до 01.03.2010.

IV.
A bizottságnak a jelen végzés III. pontjában szereplő évi
program-javaslatát,
annak
meghozatala
céljából,
legkésőbb 2010. 03.01-ig ki kell dolgoznia, és át kell
adnia Ada Község Képviselő-testületének.

V
Ово решење се објављује у „Службеном листу
општине Ада“

V.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Szerb Köztársaság
Аутономна Покрајина Војводина
Vajdaság Autonóm Tartomány
Општина Ада
Ada Község
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-35/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА, ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Csonka Áron s.k.
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка, с.р. Szám: 02-35/2009-01
Аdа,2009.10.29.
ADA
KKT ELNÖKE
.

17. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

103./
На основу члану 69в и 69г Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана (''Службени гласник Републике Србије'' , број
36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96,
29/2001, 84/2004, 101/2005 и 115/2005), члана 32. став.
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007), и члана
41. став 1. тачка 10. Статута општине Ада (''Службени
лист општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

A szociális védelemről és a polgárok szociális
biztonságáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye;
36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96,
29/2001, 84/2004, 101/2005 és 115/2005 számok) 69v és
69g szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK
Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám), 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, és Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja; 27/2008 és 14/2009 számok) 41.
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2009.10.29-én
tartott ülésén, meghozta a

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ АДА
У УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ДОМА ЗА
СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐJÉNEK
MEGHATÁROZÁSÁRA A MOHOLI IDŐSEK ÉS
NYUGDÍJASOK OTTHONÁNAK IGAZGATÓ ÉS
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁBA

I
За члана у Управном одбору Дома за старе и
пензионере у Молу од стране локалне самоуправе
предлаже се :
ГАБОР
КАЛМАР,
инжењер
индустријсксог
менаџмента, из Аде, ул. Лењинова бр. 72.

I.
Az Önkormányzat részéről, a moholi Idősek és
Nyugdíjasok Otthona igazgató
bizottsága tagjává a
következő személyt javasoljuk:
KALMÁR GÁBOR, ipari menedzsment mérnök, Ada.
Lenin u. 72.

II
За члана у Надзорном одбору Дома за старе и
пензионере у Молу од стране локалне самоуправе
предлаже се:
ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, виши спортски тренер
предузетник из Мола, ул. Новака Радонића бр. 153.

II.
Az Önkormányzat részéről, a moholi Idősek és
Nyugdíjasok Otthona felügyelő
bizottsága tagjává a
következő személyt javasoljuk:
- DRAGOLJUB BAJIĆ, sport főedző – vállalkozó, Mohol,
Novak Radonić u. 153.

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

III.
A jelen végzést közzé kell tenni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-16/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-16/2009-01
Csonka Áron s.k.
Ada, 2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

104./
На основу члана 32. тач. 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана 41. тач. 10. Статута општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и
14/2009), као и на основу члана 19. ст. 1. алинеје прве
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 33/2008),
Скупштина општине Ада, на својој седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

Az önkormányzati törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakaszának 9. pontja,
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 számok) 41. szakaszának 10.
pontja,
valamint
Ada
község
idegenforgalmi
szervezetének megalakításáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 33/2008 szám) 19. szakasza 1.
bekezdésének első fordulata alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozza a

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
АДА

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE
STATÚTUMÁNAK ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

18. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

I
Даје се претходна сгласност на Статут Туристичке
организације општине Ада чији је предлог утврђен на
седници Управног дана 23. 09. 2009. године.

I.
Ada Község Képviselő-testülete előzetes jóváhagyást
ad Ada Község Idegenforgalmi Szervezete Statútumára,
amelynek javaslatát az Igazgató bizottság a 2009.09.23án megtartott ülésén állapította meg.

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

II.
Ez a végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-34/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-34/2009-01
Csonka Áron s.k.
Аdа,2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

105./
На основу члана 14. ст. 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник Републике Србије'',
број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и
123/2007–др. закон), члана 32. тач. 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), као и на основу члана 41.
тач. 10. Статута општине Ада („Службени лист
општине Ада“ број 27/2008 и 14/2009 ) и члана 16. ст.
2. и члана 16а. ст. 1. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа ''Стандард'' Ада (''Службени
лист општине Ада'', број 7/2006 – пречишћени текст)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године доноси

A közvállalatokról és a közérdekű tevékenység
végzéséről szóló törvény 14. szakaszának 1. bekezdése
(SZK Hivatalos Közlönye, 25/2000, 25/2002, 107/2005
számai, 108/2005 javítás, 123/2007 kiegészítés) alapján,
az önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9.
bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 sz.)
alapján, valamint Ada község statútuma (Ada község
Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 sz.) alapján, és a
Standard Kommunális Közvállalat alapításáról szóló
határozat 16. szakaszának 2. bekezdése és 16a.
szakaszának 1. bekezdése (Ada község Hivatalos Lapja,
7/2006 sz. tisztított szöveg) alapján
Ada Község Képviselő Testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozta a

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ АДА

VÉGZÉST
A STANDARD KOMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
MEGHATALMAZOTT IGAZGATÓJÁNAK
KINEVEZÉSÉRŐL

I

I.

ПАЛАТИНУШ ЗОЛТАН из Аде, именује се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Ада, за период до именовања
директора Јавног предузећа путем конкурса а
најдуже до годину дана, почев од дана именовања.

A Standard Komunális Közvállalat meghatalmazott
igazgatójának PALATINUS ZOLTÁN adai lakost nevezi
ki - a Standard Komunális Közvállalat igazgatója pályázat
útján történő kinevezéséig, legfeljebb egy évig terjedő
időszakra, a kinevezés napjától kezdődően.

II

II.

Ово решење се објављује у „Службеном листу
општине Ада“.

Ezen végzés Ada község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-32/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-32/2009-01
Csonka Áron s.k.
Аdа,2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

19. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

106./
На основу чланa 54. став 2. и члана 55. став 3.
Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009)
и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и
14/2009),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

Аz oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény
(SzK Hivatalos Közlönye 72/2009 szám) 54. szakaszának
2. bekezdése és 55. szakaszának 3. bekezdése, valamint
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 számok) 41. szakaszának 1.
bekezdés 10. pontja alapján
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozza a

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У АДИ

VÉGZÉST
AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK
FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

I
СИВЕРИ АТИЛА из Сенте разрешава се дужности
члана Школског одбора Техничке Школе у Ади из
реда запослених са даном 29.10.2009. године.

I.
SZIVERI ATTILÁT, Zentáról, Ada Község Képviselőtestülete
2009.10.29-i keltezéssel felmenti az adai
Műszaki Iskolának az alkalmazottak köréből megválasztott
iskolaszéktagi tisztségéből.

II
ТЕРЕК ЧАБА из Аде именује се за члана школског
одбора Техничке Школе у Ади из реда запослених за
период до истека мандата тог органа почев од
30.10.2009. године.

II.
TÖRÖK CSABÁT, Adáról, Ada Község Képviselőtestülete 2009.10.30-i keltezéssel kinevezi az adott szerv
megbízatási idejének lejártáig, az adai Műszaki Iskolának
az alkalmazottak köréből megválasztott iskolaszéktagi
tisztségére.

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

III.
A jelen végzést közzé kell tenni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 022-13/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-13/2009-01
Csonka Áron s.k.
Аdа,2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

107./
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 20. и члана 41. став 1.
тачка 22. Статута општине Ада (''Службени лист
општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009 ) а у вези са
чланом 80. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/2009)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

Az önkormányzati törvény (SzK Hivatalos Közlönye,
129/2007 szám) 32. szakasza, 1. bekezdésének 8. pontja,
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 szám) a 20. szakasza és 41.
szakasz 1. bekezdésének 22. pontja alapján, illetve az
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (SzK
Hivatalos Közlönye 72/2009 szám) 80. szakaszának 2.
bekezdésével kapcsolatosan
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott ülésén meghozza a

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010
ГОДИНУ

VÉGZÉST
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2009/2010.
TANÉVRE VONATKOZÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI
MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS ISKOLÁSKOR ELŐTTI
NEVELŐI OKTATÓI TERVÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Прихвата се Годишњи програм рада и предшколски
програм васпитно – образовног рада Установе за

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az adai Čika
Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási

20. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

предшколско васпитање и образовање ''Чика Јова
Змај'' Ада за школску 2009/2010 годину, са следећом
напоменом:
1.
Код прегледа броја запослених према
профилима стручности под тачком 6.2. Програма,
оснивач не признаје '' Педагога за физичко
васпитање'' и предлаже Установи укидање тог радног
места из постојеће систематизације и решавање
проблема технолошког вишка у складу са законом.
2.
Оснивач налаже Установи да за рад са
предшколском децом на Утринама заснива радни
однос на неодређено време са васпитачем који има
прeбивалиште у том салашком нaсељу,
и даје се сагласност на планирана материјална
средства за његово остваривање, с тим да ће се
средства за финансирање установе обезбедити у
висини утврђеној Одлуком о буџету општине Ада за
2010. годину.

Intézmény 2009/2010. tanévre vonatkozó nevelési és
oktatási munkájának évi munkaprogramját és iskoláskor
előtti nevelői oktatói tervét a következő megjegyzéssel:
1.
Az alapító nem hagyja jóvá a Program 6.2.pontja
alatt A foglalkoztatottak számának szakmai végzettség
szerinti áttekintése részében a '' Testnevelő tanárt'' és
javasolja
az
Intézménynek
ezen
munkahely
megszüntetését a munkahelyek belső szervezéséről szóló
szabályzatban és a munkafelesleg problémájának
megoldását a törvénnyel összhangban.
2.
Az alapító utasítja az Intézményt, hogy a törökfalusi
iskoláskor előtti gyermekekkel való foglalkozásra
létesítsen munkahelyet meghatározatlan időre a
törökfalusi lakhelyű óvónővel,
valamint jóváhagyja az adott program megvalósításához
szükséges anyagi eszközt azzal, hogy a községi
költségvetésből az intézmény pénzelésére szánt
eszközök értékét az Ada Község 2010. évi
költségvetéséről szóló határozat állapítja meg.

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

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-15/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-15/2009-01
Csonka Áron s.k.
Аdа,2009.10.29.
ADA KKT ELNÖKE

108./
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 22. и члана 41. став 1.
тачка 27. Статута општине Ада (''Службени лист
општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009 ),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
29.10.2009. године, доноси

Az önkormányzati törvény (SzK Hivatalos Közlönye,
129/2007 szám) 32. szakasza, 1. bekezdésének 8.
pontja, valamint Ada Község Statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 szám) 22.
szakasza és 41. szakasz 1. bekezdésének 27. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2009.10.29-én
megtartott gyűlésén meghozza a

З А К Љ У Ч А К
О УАВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА ЗА
ШКОЛСКУ 2008/2009 ГОДИНУ

ZÁRÓHATÁROZATOT
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2008/2009.
TANÉVRE VONATKOZÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI
MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I
Уаваја се Извештај о реализацији програма васпитно
– образовног рада Установе за предшколско
васпитање и образовање ''Чика Јова Змај'' Ада за
школску 2008/2009. годину.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az adai Čika
Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási
Intézmény 2008/2009. tanévre vonatkozó nevelési és
oktatási munkaprogramjáról szóló jelentését.

II
Овај закључак се објављује у ''Службеном листу
општине Ада''.

II.
A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-14/2009-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 29.10.2009.
Арон Чонка с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-14/2009-01
ADA KKT ELNÖKE,
Ada,2009.10.29.
Csonka Áron s.k.

21. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

109./
На основу члана 32. став 1. алинеје прве и члана 36.
Одлуке о заштити и управљању ванредним
ситуацијама у општини Ада (''Службени лист општине
Ада'', број 32 /08 ), као и на основу члана 60. тач. 11.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 27/08 и 14/09)
Општинско Веће општине Ада на седници одржаној
дана 13. 10. 2009. године, донело је

A védelemről és igazgatásról rendkívüli állapot esetén
Ada községben (Ada Község Hivatalos Lapja, 32/08
szám) határozat 32. szakasza 1. bekezdésének első
fordulata és 36. szakasza, valamint Ada Község
Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 27/2008 és
14/2009 számok) 60. szakaszának 11. pontja alapján
Ada Község Községi Tanácsa, a 2009.10.13-án megtartott
ülésén meghozta a

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

VÉGZÉST
A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ESETÉN IGAZGATÓ
CSAPAT TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.
У Тим за управљање ванредним ситуацијама именују
се:
1.
СИМА СРЕМЧЕВ – координатор Тима,
2.
ЗОЛТАН БИЛИЦКИ, командант Штаба цивилне
заштите - члан,
3.
МИЛАН ПОПОВ, оперативац у Штабу цивилне
заштите - члан,
4.
ЗОЛТАН БАКОШ, саветник у Штабу цивилне
заштите - члан,
5.
МИЛАН БРОЈЧИН, командир Полицијске
станице Ада - члан,
6.
СНЕЖАНА МИШОВИЋ, начелник Општинске
управе Ада - члан,
7.
ЛАСЛО КЕКИ, командант Ватрогасне јединице
- члан,
8.
ЛАСЛО ОЛАХ, представник Дома здравља Ада
- члан,
9.
ВИЛМОШ КРИЖАН, представник Црвеног
крста Ада - члан,
10.
МАГДОЛНА АПРО БАКАИ, представник
Центра за социјални рад - члан,
11.
ИШТВАН ГЕЧЕ, секретар Прве МЗ Ада - члан,
12.
ЕЛФРИДЕ ВАРГА, секретар Друге МЗ Ада члан,
13.
ЕБЕРХАРДТ ЧОМОР ВЕРОНИКА, секретар МЗ
Мол - члан,
14.
ЈОЖЕФ МОЛНАР, секретар МЗ Утрине - члан,
15.
КАРОЉ
БЕРЕТКА,
представник
ЈКП
''Стандард'' Ада - члан,
16.
НЕМАЊА ШАКОТА, покрајински Ветеринарски
инспектор - члан,
17.
ЛАСЛО АПРО, ст. сарадник за пољопривреду,
шумарство, лов и водопривреду - члан, и
18.
ЂЕРЂ ХОРТИ - члан задужен за оперативне
послове.

I.
A rendkívüli állapot esetén igazgató Csapat tagjainak a
következő személyeket nevezzük ki:
1.
SIMA SREMČEV – a Csapat koordinátora,
2.
BILICKI ZOLTÁN, a Polgári Védelmi Törzskar
parancsnoka – tag,
3.
MILAN POPOV, a Polgári Védelmi Törzskar
operatív felelőse – tag,
4.
BAKOS ZOLTÁN, a Polgári Védelmi Törzskar
tanácsadója – tag,
5.
MILAN BROJČIN, az adai Rendőrállomás
parancsnoka – tag,
6.
SNEŽANA MIŠOVIĆ, Ada Község Közigazgatási
Hivatala vezetője – tag,
7.
KÉKI LÁSZLÓ, a Tűzoltóegység parancsnoka –
tag,
8.
OLÁH LÁSZLÓ, az adai Egészségház képviselője
– tag,
9.
KRIZSÁN VILMOS, az adai Vöröskereszt
képviselője – tag,
10.
APRÓ BAKAI MAGDOLNA, a Szociális Gondozói
Központ képviselője – tag,
11.
GECSE ISTVÁN, az adai Első Helyi Közösség
titkára – tag,
12.
VARGA ELFRIDЕ,
az adai Második Helyi
Közösség titkára – tag,
13.
ÉBERHARDT CSOMOR VERONIKA, a Moholi
Helyi Közösség titkára – tag,
14.
MOLNÁR JÓZSEF, a Törökfalui Helyi Közösség
titkára – tag,
15.
BERETKA KÁROLY, az adai Standard KKV
képviselője – tag,
16.
NEMANJA
ŠAKOTA,
tartományi
állategészségügyi felügyelő – tag,
17.
APRÓ
LÁSZLÓ,
mezőgazdasági,erdészeti,
vadászati és vízgazdasági szakmunkatárs - tag, és
18.
HORTI GYÖRGYoperatív feladatkörrel
megbízott tag.

II.
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos Lapjában
општине Ада''
jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-4-47/09-03
ПРЕДСЕДНИК,
Ада, 13.10.2009.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KOZSÉGI TANÁCSA
Szám:020-4-47/2009-03
Ada,2009.10.13.

Bilicki Zoltán s.k.
ELNÖK

22. strana/oldal
16. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

30.10.2009.
2009.10.30.

