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131./
На основу члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и
14/2009),
Председник општине, доноси

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008, és 14/2009 számok) 57. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja alapján
Ada Község Elnöke meghozza a

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ''

VÉGZÉST
A GYERMEKHÉT PROGRAMJÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSÁRA ILLETÉKES BIZOTTSÁG
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I
У тачци I. Решења о образовању одбора за
спровођење програма ''Дечје недеље'' (''Службени
лист општине Ада'', број 14/2009), подтачка 1. мења се
и гласи:
''1. Ходи Ева, вршилац дужности директора
Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада – председник,''

I.
A gyermekhét programjának megvalósítására illetékes
bizottság megalakításáról szóló végzés(Ada Község
Hivatalos Lapja, 14/2009 szám), 1. pontjának 1. alpontja
megváltozik, és így hangzik:
'' 1. Hódi Éva, az adai Szarvas Gábor Könyvtár megbízott
igazgatója - elnök,''

II
II.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában való
објављивања у ''Службеном листу општине Ада''.
közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-66/2010-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА,
Ада, 05.11.2010.
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-3-66/2010–02
Ada, 2010.11.05.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG ELNÖKE

132./
На основу члана 98. став 6. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
Републике Србије'', број 27/2009), члана 6., 7. и 8.
Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику (''Службени
гласник Републике Србије'', број 63/2010) и члана 39.
Одлуке о општинској управи општине Ада (''Службени
лист општине Ада'',број 3/2009 и 20/2009),
Начелник Општинске управе општине Ада, дана
08.11.2010. године доноси

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 27/2009 szám) 98.
Szakaszának 6. bekezdése, a gyermekeknek és
tanulóknak nyújtott oktatási, egészségügyi, és szociális
kiegészítő támogatásról szóló szabályzat (SZK Hivatalos
Közlönye, 63/2010 szám) 6., 7., és 8. szakasza, és az
Ada Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2009 és 20/2009 számok)
alapján,
Ada Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, 2010. 11. 8án meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊE КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА

VÉGZÉST
A GYERMEKEKNEK ÉS TANULÓKNAK NYÚJTOTT
OKTATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI, ÉS SZOCIÁLIS
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁST ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
KINEVEZÉSÉRŐL

I
Именује се Комисија за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
детци и ученицима са територије општине Ада Интерресорна комисија, (у даљем тексту: Комисија) за
мандатни период од 4 године у следећем саставу:
1.
ДРАГИН АНАСТАЗИЈА, психолог из Аде –
члан,
ЈОЗО ШАРОЛТА, психолог из Аде – заменик члана,
2.
Др БАЛДА ИВНОВИЋ МАРГАРЕТА, спец.
педијатар из Аде – члан,

I.
Ada Községi Közigazgatási Hivatal vezetője kinevezi az
Ada Község Területén Élő Gyermekeknek és Tanulóknak
Nyújtott Oktatási, Egészségügyi, és Szociális Kiegészítő
Támogatást Elbíráló Bizottságot - Ágazatközi Bizottság ,
(a további szövegben: Bizottság) 4 éves megbízatási
időszakra a következő összeállításban:
1.
DRAGIN ANASZTÁZIA, pszichológus, Ada – tag,
JÓZÓ SAROLTA, pszichológus, Ada – tag-helyettes,
2.
Dr.
BALDA
IVANOVIĆ
MARGARÉTA,
gyermekgyógyász szakorvos, Ada – tag,
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Др ПЕЈИЋ БРАНИСЛАВ, лекар на специјализацији из
педијатрије из Мола – заменик члана,
3.
КАРАНОВИЋ АНДРЕА, педагог из Аде – члан,
НАЂ ТОРМА ЛЕОНА, дипл. социјални радник из
Сенте - заменик члана.
За Координатора Комисије именује се КОВАЧ
ДОБО ЛЕА дипл. правник из Аде, запослен у
Општинској управи Ада.
Координатор Комисије
пружа стручну и
административно-техничку потпору Комисији.

Dr. PEJIĆ BRANISLAV, gyermekgyógyászati szakosítást
végző orvos, Mohol – tag-helyettes,
3.
KARANOVIĆ ANDREA, pedagógus, Ada – tag,
NAGY TORMA LEONA, okleveles szociális munkás,
Zenta – tag-helyettes.
A
Bizottság
koordinátorának
a
Községi
Közigazgatás Hivatal alkalmazottját KOVÁCS DOBÓ LEA
okleveles jogász, adai lakost nevezi ki.
A Bizottság koordinátora a Bizottságnak szakmai
és adminisztratív-technikai támogatást nyújt.

II
Комисија ради на основу Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику.
Комисија има три стална и два повремена
члана.
Председника Комисије бирају стални чланови
Комисије из својих редова.
Повремене
чланове
Комисије
одређује
председник Комисије.
Изузетно, за дете које већ добија подршку из
области образовања, здравља и социјалне заштите, на
састанке Комисије позива се по једно лице из сваке
области које има највише сазнања о детету.
Број и састав повремених чланова Комисије
одређује се за свако појединачно дете тако што се из
два система, из којих је подршка од посебног значаја,
као члан комисије позива по једно лице које има
највише сазнања о детету.
Процена потреба детета за пружањем додатне
подршке (у даљем тексту: поступак процене) врши се
по захтеву родитеља, односно старатеља детета и по
службеној дужности
на иницијативу образовне, здравствене или установе
социјалне заштите, односно пружаоца услуга
социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно
старатеља детета.
Покретање поступка по службеној дужности
претходи стручни саветодавни рад са родитељем ради
пружања потпуних информација о облицима додатне
подршке.
Уколико родитељ, односно старатељ детета
није сагласан са покретањем поступка процене по
службеној дужности, а подносилац иницијативе је
проценио да се таквим поступком наноси штета
детету, подносилац иницијативе дужан је да о томе
обавести надлежни орган старатељства, ради
предузимања мера из његове надлежности и заштите
најбољег интереса детета.
У поступку процене Комисија је дужна да на
основу утврђене ситуације установи подршку коју дете
већ добија и препоручи додатну подршку из области
образовања, здравствене или социјалне заштите,
укључујући и ону која захтева додатна финансијска
средства, као и да одреди начин реализације
координисане међуресорне сарадње, са циљем
укључивања детета у живот заједнице и обезбеђивања
услова за максимални развој детета.
Комисија ради у просторијама објеката Дома
здравља Ада, односно Центра за социјални рад
општине Ада, а по потреби и на терену.

II.
A Bizottság az oktatási és nevelési rendszer
alapjairól szóló törvény, és a gyermekeknek és tanulóknak
nyújtott oktatási, egészségügyi, és szociális kiegészítő
támogatásról szóló szabályzat alapján dolgozik.
A Bizottságnak 3 állandó és két időszakos tagja
van.
A Bizottság elnökét az állandó tagok választják a
saját soraikból.
A Bizottság időszakos tagjait a Bizottság elnöke
határozza meg.
Kivételesen, azon gyermek esetében amelyik már
kap támogatást, az oktatás, egészségügy, vagy a
szociális védelem területén, a Bizottság üléseire
meghívnak egy-egy személyt minden területről, akinek
több információja van a gyermekről.
A Bizottság időszakos tagjainak a számát és
összetételét minden gyermekre külön határozzák meg,
úgyhogy a két rendszerből, amelyekből a támogatás
különös jelentőséggel bír egy-egy olyan személyt hívnak
akinek a legtöbb információja van a gyermekről.
A gyermek kiegészítő támogatásra való
szükségletének elbírálása(a további szövegben: az
elbírálás eljárása) a szülő, illetve gyám kérelmére történik,
valamint hivatali kötelességből az oktatási, egészségügyi,
vagy szociális védelmi intézmény, illetve szociális védelmi
szolgáltatást nyújtó kezdeményezésére, a szülő, illetve
gyám beleegyezésével.
A hivatali kötelességből elindított eljárást megelőzi
a szakmai, tanácsadói munka a szülővel a kiegészítő
támogatás formáiról nyújtott teljes körű tájékoztatás
céljából.
Amennyiben a szülő, illetve gyám nem ért egyet
az elbírálási eljárás hivatali kötelességből történő
elindításával, a kezdeményezés beterjesztője pedig úgy
méri fel, hogy ezzel a gyermeknek kárt okoznak, a
kezdeményezés beterjesztője köteles erről értesíteni az
illetékes gyámhivatalt, a hatáskörébe eső intézkedések
foganatosítása, és a gyermek érdekeinek védelme végett.
A elbírálási eljárásban a Bizottság köteles a
megállapított helyzet alapján megerősíteni a támogatást
amelyet a gyermek már kap, és javasolni a kiegészítő
támogatást az oktatás, az egészségügy, vagy a szociális
védelem területéről, beleértve azokat is amelyek többlet
pénzügyi eszközöket igényelnek, valamint hogy
meghatározza az illetékességek közötti koordinált
együttműködés realizálásának módját, a gyermeknek a
közösségbe való bekapcsolás és a gyermek maximális
fejlődése feltételeinek biztosítása céljából.
A Bizottság az adai Egészségház, illetve Ada
Község Szociális Gondozói Központjának épületében
dolgozik, szükség szerint pedig terepen is.
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III
Комисији и Координатору Комисије се утврђује
накнада за рад у висини 10% од бруто просечне
зараде по запосленом у Републици Србији, према
званично објављеним подацима у тренутку исплате,
по једном случају, односно по сваком прегледаном
детету.
Накнада се обезбеђује на терет средстава
буџета општине Ада, а исплаћује се по достављању
мишљења Комисије.

09.11.2010.
2010.11.09.

III.
A Bizottságnak és a Bizottság koordinátorának
munkája után térítmény van meghatározva a Szerb
Köztársaságban kifizetett bruttó átlagfizetés 10%-a
magasságában, a hivatalosan közzétett adatok szerint a
kifizetés napján, esetenként, illetve minden elbírált
gyermek után.
A térítmény Ada Község költségvetésének terhére
van biztosítva, a kifizetése pedig a Bizottság
véleményének kézbesítését követően történik.

IV
IV.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
дана објављивања у ''Службеном листу општине Ада''. való közzétételétől számított nyolcadik napon lép
hatályba.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АДА
Број: 016-101/2010-04
НАЧЕЛНИК ОУ,
Ада, 08.11.2010.
Снежана Мишовић с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Szám: 016-101/2010–04
Snežana Mišović s.k.
Ada, 2010. 11. 08.
ADA KKH VEZETŐJE

