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16.
Сходно члану 4. Закона о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом (''Сл. гласник
РС'', бр. 33/2006), члану 20. тач. 29. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014
– др. закон), члану 15. тач. 29. и 32. Статута општине
Ада (''Сл. лист општине Ада'', бр. 10/2014Пречишћени текст), а на основу члана 41. Одлуке о
општинској управи општине Ада (''Сл. лист општине
Ада'', бр. 36/2012),

Начелник
доноси

Општинске

управе

општине

Ада,

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ
ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ КАРТУ НА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

A
fogyatékkal
élő
személyek
hátrányos
megkülönböztetésének
megakadályozásáról
szóló
törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 33/2006. szám) 4.
szakaszának, a helyi önkormányzatról szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz. és 83/2014. sz
– m.törv.) 20. szakasza 29. pontjának, valamint Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
15. szakasza 29. és 32. pontjának megfelelően, éspedig
az Adai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 36/2012. szám)
41. szakasza alapján,
Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
meghozza a
SZABÁLYZATOT
A ROKKANT SZEMÉLYEK KATEGÓRIÁJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, AKIK EGYSÉGES
PARKOLÓKÁRTYÁT HASZNÁLHATNAK A
NYILVÁNOS PARKOLÓKBAN
I. ALAPRENDELKEZÉSEK

Члан 1

1. szakasz

Овим Правилником се утврђују категорије
инвалида који могу да користе паркинг места за
инвалиде на јавна паркиралиштима, начин и поступак
остваривање права на коришћење јединствене
инвалидске паркинг карте на јавним паркиралиштима,
орган надлежан за одлучивање о правима и за
издавање паркинг карте, начин вођења евиденције о
издатим паркинг картама и друга питања везана за
њихово издавање и коришћење.

E szabályzat megállapítja a rokkant személyek
kategóriáját,
akik
a
rokkantaknak
fenntartott
parkolóhelyeket használhatják a nyilvános parkolókban,
a
nyilvános
parkolókra
érvényes
egységes
parkolókártyára való jogosultság megvalósításának
módját és eljárását, az illetékes szervet a jogosultság
eldöntésére és a parkolójegy kiadására, a kiadott
parkolójegyek nyilvántartása vezetésének módját és a
kiadásukhoz és használatukhoz kapcsolódó egyéb
kérdéseket.

II. КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА
ИНВАЛИДЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

II. A NYILVÁNOS PARKOLÓKBAN ROKKANTAKNAK
FENNTARTOTT PARKOLÓHELYEK HASZNÁLATI
JOGÁNAK HASZNÁLÓI
2. szakasz

Члан 2
Право на коришћење паркинг места за инвалиде на
јавним
паркиралиштима
имају
инвалиди
с
пребивалиштем, односно боравиштем на територији
општине Ада којима су оштећени екстремитети битни
за управљање возилом, односно лица оболела од:
- дистрофије, параплегије, квадриплегије, мултиплекс
склерозе и цeребралне парализе, са најмање 70%
телесног оштећења,
- лица која имају оштећење вида најмање 90%,
- ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни
инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, и
- лица на дијализи
ако им возило служи за њихов лични превоз.

A nyilvános parkolókban rokkantaknak fenntartott
parkolóhelyeket azok az Ada község területén
lakóhellyel, vagy tartózkodással rendelkező rokkantak
használhatják, akiknek a járművezetésben lényeges
végtagjai sérültek, illetve az alábbi betegségekben
szenvedő személyek:
- disztrófia, paraplegia, kvadriplegia, sclerosis multiplex
és agyi bénulás, legkevesebb 70%-os fizikai
károsodással,
- látássérült személyek legkevesebb 90%,
- hadi és békeidőbeli katonai rokkantak, a háború I-IV.
rokkantsági csoportba tartozó civil rokkantjai, és
- a dialízisen lévő személyek,
ha a jármű a saját szállításukra szolgál.

Члан 3

3. szakasz

У остваривању својих права, лица из члана 2. овог

A joguk megvalósításában, a szabályzat 2. szakasza
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Правилника могу да користе јединствену инвалидску
паркинг карту на:
- територији општине Ада, на свим јавним
паркиралиштима,
- територији Републике Србије искључиво на паркинг
местима резервисаним за возила особа са
инвалидитетом, на начини који одређује надлежнo
Министарство, а сагласно Конвенцији УН о правима
особа са инвалидитетом и Опционим протоколом, у
складу са Законом о спречавању дискриминације
особа са инвалидитетом.
Паркинг карта из претходног става је бесплатна,
нема
временско
ограничење
паркирања
и
универзална је, односно важи на целој територији
Републике Србије на местима обележеним за
паркирање инвалида.
III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

25.02.2015.
2015.02.25.

szerinti személyek, az egységes parkolókártyát az
alábbi helyeken használhatják:
- Ada község területén, minden nyilvános
parkolóban,
- a Szerb Köztársaság területén, kizárólag a rokkant
személyek
járművei
számára
fenntartott
parkolóhelyeken, az illetékes minisztérium által
meghatározott módon, összhangban a fogyatékkal
élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel
és az opciós protokollal, összhangban a
fogyatékkal
élő
személyek
hátrányos
megkülönböztetésének megakadályozásáról szóló
törvénnyel.
Az előző szakasz szerinti parkolókártya ingyenes,
nincs korlátozva a parkolás időtartama és univerzális,
illetve a Szerb Köztársaság egész területén érvényes a
rokkantak parkolására megjelölt helyeken.
III. JOGMEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁS

Члан 4

4. szakasz

Поступак за остваривање права на коришћење
паркинг места за инвалиде на јавним паркиралиштима
покреће се на захтев лица из члана 2. овог
Правилника (или члана породичног домаћинства који
живи на истој адреси) који се подноси Служби
Општинске управе надлежној за борачко-инвалидску
заштиту.

A nyilvános parkolókban rokkantaknak fenntartott
parkolóhelyek
használati joga megvalósításának
eljárása a jelen szabályzat 2. szakasza szerinti személy
(vagy a családi háztartásának ugyanaz a cím alatt élő
tagja) kérelmére indul, amelyet a Községi Közigazgatási
Hivatal veteránügyi-rokkantsági védelemben illetékes
szolgálatához terjesztenek be.

Уз захтев се обавезно
следећих докумената:

A kérelemhez kötelezően mellékelni kell az alábbi
okmányok fénymásolatát:

прилажу

фотокопије

1. решења о инвалидности,

1. rokkantságról szóló határozat,

2. саобраћајне дозволе за возило регистровано на
име корисника (или члана породичног домаћинства
који живи на истој адреси),

2. a használó (vagy a családi háztartásának ugyanaz a
cím alatt élő tagja) nevére bejegyzett jármű forgalmi
könyve,

3. личне карте корисника (и личне карте члана
породичног домаћинства),

3. a használó személyigazolványa (és a családi
háztartás tagjának személyigazolványa),

4. потврде здравствене установе о неопходности
дијализе (за лица на дијализи),
5. других
релевантних доказа по оцени органа
Општинске управе који води поступак.

4. az egészségügyi intézmény bizonylata a dialízis
szükségességéről (a dialízisen lévő személyek
esetében),
5. egyéb idevágó bizonyítékok az eljárást vezető KKH
szerv megítélése nyomán.

Члан 5

5. szakasz

Служба Општинске управе надлежна за борачкуинвалидску заштите утврђује испуњеност услова из
члана 2. овог Правилника и доноси Решење о
признавању права на коришћење јединствене
инвалидске паркинг карте на јавним паркиралиштима
за текућу годину.

A Községi Közigazgatási Hivatal veteránügyirokkantsági védelemben illetékes szolgálata állapítja
meg a jelen szabályzat 2. szakasza szerinti feltételek
kielégítését és hoz határozatot a nyilvános parkolókban
rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek használatára
jogosító egységes rokkant parkolókártyára való
jogosultság elismeréséről a folyó évre.
A rokkant személy egy járműre valósíthat meg
parkolási jogot.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határozat ellen
a kérelmező fellebbezést nyújthat be Ada Község

Особа са инвалидитетом може да оствари право на
паркирање само за једно возило.
На решење из става 1. овог члана подносилац
захтева може уложити жалбу Општинском Већу
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општине Ада у року од 15 дана од дана његовог
достављања.

községi Tanácsához, a kézhezvétel napjától számított
15 napos határidőben.

Члан 6
На основу Решења о признатом праву на
коришћење јединствене инвалидске паркинг карте на
јавним паркиралиштима из члана 5. овог Правилника,
и фотографије корисника, величине 3,5x3 цм које
доставља особа са инвалидитетом, Одељење
Општинске управе надлежно за комуналне послове
издаје јединствену инвалидску паркинг карту, за
текућу годину, достављену од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у
складу са стандардима ЕУ (Препорука 98/376/ЕЦ),
чиме се кориснику омогућава остваривање напред
наведеног права.

6. szakasz
A nyilvános parkolókban rokkantaknak fenntartott
parkolóhelyek használatára jogosító egységes rokkant
parkolókártyára való jogosultság elismeréséről szóló
határozat alapján, a jelen szabályzat 5. szakaszából, és
a használó 3,5x3 cm méretű fényképe alapján, amelyet
a rokkant személy ad át, a kommunális ügyekben
illetékes KKH Osztály kiadja az egységes rokkant
parkolókártyát a folyó évre, amelyet a Munkaügyi,
Foglalkoztatási,
Veteránügyi
és
Szociálpolitikai
Minisztérium kézbesített ki, összhangban az EU
szabványaival (Javaslat 98/376/EC), ami lehetővé teszi
a
használónak
a
fentiekben
feltüntetett
jog
megvalósítását.
Az Ada község területén lakóhellyel, vagy
tartózkodással
rendelkező
használóknak
kiadott
egységes rokkant parkolókártyákra külön belső
nyilvántartást vezetnek be.

О издатим јединственим инвалидским паркинг
картицама корисницима са пребивалиштем, односно
боравиштем на територији општине Ада, устројава се
посебна интерна евиденција.
Члан 7

7. szakasz

Јединствена инвалидска паркинг карта заштићена
фолијом, лепи се на горњој десној страни предњег
ветробранског стакла возила, на видљивом месту, која
садржи
скенирану
фотографију
особе
са
инвалидитетом величине 3,5x3 цм са именом и
презименом корисника.
Уколико се не могу обезбедити технички услови из
претходног става овог члана, лични подаци корисника
уносе се ручно, уз обавезан печат и потпис
овлашћеног лица органа за издавање јединствене
инвалидске паркинг карте.

A fóliával védett egységes rokkant parkolókártyát a
jármű elülső szélvédője jobboldalának felső sarkába kell
ragasztani, látható helyre, amely tartalmazza a rokkant
személy 3,5x3 cm méretű szkennelt fényképét, valamint
a használó vezetéknevét és utónevét.
Amennyiben nem teljesíthetőek a jelen szakasz előző
bekezdése szerinti műszaki feltételek, a használó
személyes adatait kézzel írják a kártyára, amelyet
kötelezően ellátnak az egységes rokkant parkolókártya
kiadására illetékes szerv pecsétjével és felhatalmazott
személyének aláírásával.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Члан 8

8. szakasz

О примени овог Правилника стараће се Одељење
за општу управу, друштвене делатности и заједничке
послове и Одељење за комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ада.
Члан 9

A jelen szabályzat alkalmazásáról az Adai Községi
Közigazgatási
Hivatal
Általános
Közigazgatási,
Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési
Osztálya,
valamint
Kommunális
Tevékenységi,
Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztálya
gondoskodik.
9. szakasz

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и
има се објавити у ''Службеном листу општине Ада''.

E szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba,
és meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АДА
Број: 016-2/2015-04
НАЧЕЛНИК,
Ада, 18. 02. 2015. године
Ходик Нандор с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Szám: 016-2/2015-04
Hodik Nándor s.k.
Ada, 2015.02.18.
az Adai KKH vezetője

6. страна/oldal
7. број/szám
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25.02.2015.
2015.02.25.

17.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ада (''Службени лист општине
Ада'', број10/2014-пречишћен текст)
Општинско
веће
општине
Ада,
дана
24.02.2015. године доноси
ПРАВИЛА
о критеријумима, условима и начину додељивања
помоћи талентованим ученицима и студентима
основних и постдипломских студија са територије
општине Ада
Члан 1.
Овим Правилима о критеријумима, условима и
начину додељивања помоћи талентованим ученицима
и студентима основних и постдипломских студија са
територије општине Ада (у даљем тексту: Правила)
утврђују се критеријуми, услови и начин додељивања
средстава, поступак одлучивања о примљеним
захтевима, надзор и мере обезбеђења наменског
коришћења средстава, као и посебни услови примене
одредаба Правила.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. sz. és 83/2014. sz. – m.törv.) 32.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza 1.
bekezdésének 11. pontja alapján,
Ada Község Községi Tanácsa 2015.02.24-én
meghozza a
SZABÁLYOKAT
az Аda községbeli tehetséges tanulóknak,
valamint alap- és posztgraduális képzésben
résztvevő hallgatóknak nyújtott segély
odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról
1. szakasz

Члан 2.

E szabályokkal az Ada községbeli tehetséges
tanulóknak, valamint alap- és posztgraduális képzésben
résztvevő hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének
ismérveiről, feltételeiről és módjáról (a továbbiakban:
szabályok) megállapításra kerülnek az eszközök
odaítélésének mércéi, feltételei és módja, a beérkező
kérvények elbírálásának eljárása, az eszközök
rendeltetésszerű
használatának
felügyelete
és
biztosításának intézkedései, valamint a szabályok
rendelkezései alkalmazásának külön feltételei.
A
szabályok
rendelkezései
Ada
község
költségvetésének a fenti célra elkülönített külön
eszközeire
(a
továbbiakban:
külön
eszközök)
alkalmazandók.
2. szakasz

Остваривање права пријема помоћи из
посебних средстава имају најуспешнији ученици
средњих
школа
и
студенти
основних
и
постдипломских студија са територије општине Ада
који испуњавају следеће услове:

A külön eszközökből segély elnyerésére
jogosulnak azok az Ada községbeli, legeredményesebb
középiskolai tanulók, valamint alap- és posztgraduális
képzésben résztvevő hallgatók, akik eleget tesznek a
következő feltételeknek:

да су редовни ученици средњих школа или
редовни студенти основних, мастер и
докторских студија и који имају континуитет у
току школовања;
да ученици средње школе (осим ученика
првог разреда) имају просечну оцену у
претходно завршеним разредима школе 4,80;
да студенти основних студија (осим студената
прве године студија) који су уписали студије
које по наставном програму трају најмање
шест семестара, имају успех са најнижом
просечном оценом 8,00 током свих година
студија, уз услов давања године за годину, а
студенти који студирају у Мађарској са
најнижом просечном оценом 3,50;
да студенти мастер и докторских студија који
нису у радном односу, имају успех са најнижом
просечном оценом 8,50 током мастер и
докторских студија, уз услов давања године за
годину, а студенти који студирају у Мађарској
са најнижом просечном оценом 3,875.

a középiskola rendes tanulója, vagy pedig alap-,
mester-, illetve doktori képzésben résztvevő
hallgató, akinek a tanulmánya folytonos;

Одредбе Правила се примењују на посебна
средства из буџета општине Ада, предвиђенa за
горње намене (у даљем тексту: посебна средства).

középiskolai tanuló esetében (kivéve elsősök), az
előző tanévei tanulmányi átlaga legalább 4,80;
az alapképzésben résztvevő hallgató (kivéve első
éves) esetében, ha legalább hat szemeszteres
tanulmányt írt be, az egyetemi éveinek tanulmányi
átlaga legalább 8,00, valamint nem ismételt évet,
illetve a Magyarországon tanuló egyetemi hallgató,
akinek tanulmányi átlageredménye legalább 3,50;
a mester-, illetve doktori képzésben résztvevő
hallgató, aki nincs munkaviszonyban, tanulmányi
átlaga a mester-, illetve doktori képzés folyamán
legalább 8,50, valamint nem ismételt évet, illetve a
Magyarországon tanuló egyetemi hallgató, akinek
tanulmányi átlageredménye legalább 3,875.
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3. szakasz

Студентима који студирају у Мађарској
просечна оцена се израчунава на основу следеће
формуле:
6 + (4 : 3) x (просек – 2) = X
Где је:
просек – просек у Мађарској
X – просек у Србији

A Magyarországon tanuló egyetemi hallgatók
tanulmányi átlageredményét a következő egyenlet
alapján számoljuk ki:
6+(4:3) x (átlag-2) = X
Ahol:
az átlag – a magyarországi átlag
X – a szerbiai átlag.

Прерачунавање критеријума за студенте који
студирају у Мађарској врши се на следећи начин:

Az ismérvek átszámolása a Magyarországon
tanuló egyetemi hallgatók esetében a következő módon
történik:
1. alapképzés:
(8,00-6) x (3:4)+2 = 3,50
2. posztgraduális tanulmányok:
(8,50 – 6) x (3 : 4) + 2 = 3,875

1. на основним студијама:
(8,00 – 6) x (3 : 4) + 2 = 3,50
2. на постдипломским студијама:
(8,50 – 6) x (3 : 4) + 2 = 3,875
Где је:
8,00 – најнижа просечна оцена за остваривање
права на помоћ на основним студијама у Србији
8,50 – најнижа просечна оцена за остваривање
права на помоћ на постдипломским студијама у
Србији
6 – најнижа прелазна оцена у Србији
2 – најнижа прелазна оцена у Мађарској

Ahol:
8,00 – a legalacsonyabb átlageredmény
a
segélyre való jogosultsághoz alapképzésen Szerbiában,
8,50 – a legalacsonyabb átlageredmény
a
segélyre való jogosultsághoz posztgraduális képzésen
Szerbiában,
6 - a legalacsonyabb osztályzat Szerbiában,
2 - a legalacsonyabb osztályzat Magyarországon.

Члан 4.

4. szakasz

Средства се додељују путем конкурса.
Конкурс расписује и спроводи Комисија за
спровођење конкурса за додељивање помоћи
талентованим ученицима, студентима основних и
постдипломских студија са територије општине Ада (у
даљем тексту: Комисија) почетком сваке календарске
године.
Текст конкурса припрема и извештај о
реализацији конкурса са предлогом листе могућих
кандидата који испуњавају услове за додељивање
помоћи сачињава Комисија коју чине: руководилац
одељења органа управе за послове образовања,
члан Општинског већа општине Ада задужен за
образовање, члан Општинског већа општине Ада
задужен за спорт, и члан Општинског већа задужен за
социјална питања.
Комисију именује Општинско веће општине
Ада.
Одлуку о додели и висини помоћи доноси
Општинско веће општине Ада.

Az eszközök odaítélése pályázat útján történik.
A pályázatot az Ada községbeli tehetséges
tanulóknak, valamint alap- és posztgraduális képzésben
résztvevő hallgatóknak nyújtott segély odaítélését
lefolytató bizottság (a továbbiakban bizottság) írja ki és
ítéli oda, minden naptári év elején.

Члан 5.
Кандидати који се пријаве на конкурс треба да
предају следеће документе:
Кратку биографију;
Фотокопију личне карте или уверење о
пребивалишту из ОУП Ада;
Фотокопију
сведочанства
о
претходно
завршеним разредима;
Потврду факултета, да ниједна година није
уписана два пута, са подацима о просечној

A pályázat szövegének előkészítését, valamint a
pályázat megvalósításáról szóló jelentést, mely
tartalmazza azon lehetséges jelöltek listáját, melyek
eleget tettek a segély odaítélés feltételeinek, a bizottság
állítja össze, melyet a közigazgatás oktatási
kérdésekben illetékes szervének vezetője, a Községi
Tanács oktatással megbízott tagja, a Községi Tanács
sporttal megbízott tagja és a Községi Tanács szociális
kérdésekkel megbízott tagja alkot.
A bizottságot Ada Község Községi Tanácsa nevezi
ki.
A segély odaítélésről és értékéről szóló
határozatot Ada Község Községi Tanácsa hozza meg.
5. szakasz
A pályázatra jelentkezőknek a következő
okmányokat kell átadniuk:
rövid életrajzot,
a személyigazolvány fénymásolatát vagy az adai
Belügyosztály bizonylatát a pályázó lakcíméről,
az előzőleg befejezett osztályok fénymásolatát a
bizonyítványból,
az egyetem bizonylatát arról, hogy a pályázó egyik
évet sem ismételte, valamint az összes
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egyetemi évének átlageredményéről.

Члан 6.

6. szakasz

Надзор над спровођењем Правила и мере за
обезбеђење наменског коришћења средстава врши
Председник општине Ада.
Члан 7.

A szabályok végrehajtása és az eszközök
rendeltetésszerű használata biztosításának intézkedései
feletti ellenőrzést Ada község polgármestere végzi.
7. szakasz

О
резултатима
коришћења
посебних
средстава Председник општине Ада једном годишње
подноси информацију Скупштини општине Ада.
Члан 8.

A külön eszközök használatának eredményeiről
Ada község polgármestere évente egyszer tájékoztatást
terjeszt elő Ada Község Képviselő-testülete elé.
8. szakasz

Даном ступања на снагу ових Правила престају да
важе Правила о критеријумима, условима и начину
додељивања помоћи талентованим ученицима и
студентима основних и постдипломских студија и
врхунским спортистима са територије општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 1/2009, 3/2009 и
35/2012).
Члан 9.

E szabályok hatályba lépésétől érvényét veszti az
Ada
községbeli
tehetséges
tanulóknak
és
egyetemistáknak, valamint az élsportolóknak nyújtott
ösztöndíj odaítélési mércéit, feltételeit és módját előíró
szabály (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2009, 3/2009.
és 35/2012. számok).

Ова Правила ступају на снагу даном доношења и
обљављују се у ''Службеном листу општине Ада''.

E szabályok a meghozataluk napjától hatályosak
és megjelennek Ada Község Hivatalos Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-15/2015-03
ПРЕДСЕДНИК,
Дана: 24. 02. 2015. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-15/2015-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015.02.24.
ELNÖK

9. szakasz

18.
На основу члана 5. став 3. Закона о
избеглицама (''Службени гласник РС , број 18/92,
''Службени лист СРЈ'', број 42/2002 – одлука СУС и
''Службени гласник РС'', број 30/2010), члана 12. став
1. Закона о управљању миграцијама ('' Службени
гласник РС'', 107/2012) као и на основу члана 60.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 10/2014 – пречишћени текст)
Општинско веће општине Ада, на свовој
седници одржаној 24.02.2015. године, доноси

A menekültekről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 18/92. szám, JSZK Hivatalos Lapja, 42/2002.
szám – SZAB határozata és SZK Hivatalos Közlönye,
30/2010. szám) 5. szakaszának 3. bekezdése, a
migráció kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye,
107/2012. szám) 12. szakaszának 1.
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 60. szakasza alapján,
Ada Község Községi Tanácsa 2015.02.24-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG MENEKÜLTÜGYI ÉS MIGRÁCIÓS
TANÁCSÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I
У таци I Решења о образовању Савета за
избеглице и миграције општине Ада (''Службени лист
општине Ада'', број 4/2015) после подтачке 6. додаје
се нова подтачка 7. према следећем:

I.
Ada Község Menekültügyi és Migrációs
Tanácsának megalakításáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 4/2015. szám.) I. pontja a 6.
alpontot követően egy új 7. alponttal bővül, az alábbi
szerint:
'' 7. Ilija Gruborović, a menekültek sorából – tag.''

'' 7. Илија Грубoровић, из реда избеглих лица
– члан.''
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II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Ада''.

II.
E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-17/2015-03
ПРЕДСЕДНИК,
Дана: 24.02.2015.
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-17/2015-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015.02.24.
ELNÖK

