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183.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-155/2014-02
Дана: 28.11.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-155/2014-02
Kelt: 2014. 11.28.

На основу Oдлуке о буџету општине Aда за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 01
– Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће, Функција 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови, код Позиције 1– Плате и додаци
запослених, износ од 8.058.000 замењује се износом
од 7.918.000, код Позиције 2 – Социјални доприноси
на терет послодавца износ од 1.477.980 замењује се
износом од 1.453.980, а код Позиције 6 – Услуге по
уговору износ од 13.670.000 замењује се износом од
13.580.000, док се код позиције 12/1 – Остале дотације
и трансфери, износ од 0 замењује износом од
254.000.
2. О извршењу овог Решења стараће се Одељење за
буџет и финансије општинске управе локалне
самоуправе Ада.

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 01 fejezet –
Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi
Tanács, 110 funkció – Végrehajtó és törvényhozó
szervek, pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, az
1. tételszámnál
– A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, a 8.058.000 dinár összeget 7.918.000 dinár
összeg váltja, a 2. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, a 1.477.980 dinár összeget
1.453.980 dinár összeg váltja, a 6. tételszámnál –
Szerződéses szolgáltatások, a 13.670.000 dinár
összeget 13.580.000 dinár összeg váltja, míg a 12/1.
tételszámnál – Egyéb támogatások és átutalások, a 0
dinár összeget 254.000 dinár összeg váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 1– Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 140.000 динара, што је 1,7% од
претходног плана, затим код Позиције 2 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
24.000, што је 1,6% од претходног плана, а код
Позиције 6 – Услуге по уговору, Економска
класификација 423, смањује се предвиђени износ за
90.000, док се код Позиције 12/1 – Остале дотације и
трансфери, Економска класификација 465 повећава
износ за укупно 254.000 динара у циљу њихове
несметане реализације у оквиру планираних
апропријација, а у складу са Законом о привременом

Az 1. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 140.000 dinárral csökken, ami az előző terv
1,7%-a, továbbá a 2. tételszámnál – Szociális járulékok
a munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 24.000 dinárral csökken, ami az
előző terv 1,6%-a, a 6. tételszámnál – Szerződéses
szolgáltatások, gazdasági osztályozás 423, az
előirányzott összeg 90.000 dinárral csökken, míg a 12/1.
tételszámnál
– Egyéb támogatások és átutalások,
gazdasági osztályozás 465, az összeg 254.000 dinárral
növekszik, azok zavartalan megvalósítása érdekében a
tervezett
előirányzatok
keretében,
mégpedig
összhangban a közeszköz használóknál való fizetések,
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уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“,
број 116/2014) и Уредбом о буџетском рачуноводству
(„Службени гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).
Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

31.12.2014.
2014.12.31.

illetve keresetek és egyéb állandó jövedelmek
elszámolásához és kifizetéséhez használt alap
ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel (SZK
Hivatalos Közlönye, 116/2014. szám) és a költségvetési
számvitelről szóló kormányrendelettel (SZK Hivatalos
Közlönye, 125/2003. és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata
Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-156/2014-02
Дана: 28.11.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-156/2014-02
Kelt: 2014. 11.28.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 02
– Општинска управа, Функција 130 – Опште услуге,
код Позиције 16– Плате и додаци запослених, износ
од 49.994.680 замењује се износом од 49.244.680, а
код Позиције 17 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 9.314.743 замењује се износом
од 9.179.743, док се код позиције 28 – Остале
дотације и трансфери, износ од 365.000 замењује
износом од 1.250.000
2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 02 fejezet –
Községi Közigazgatás, 130 funkció – Általános
szolgáltatások, a 16. tételszámnál – A foglalkoztatottak
fizetései és pótlékai, a 49.994.680 dinár összeget
49.244.680 dinár összeg váltja, a 17. tételszámnál –
Szociális járulékok a munkaadó terhére, a 9.314.743
dinár összeget 9.179.743 dinár összeg váltja, a 28.
tételszámnál – Egyéb támogatások és átutalások, a
365.000 dinár összeget 1.250.000 dinár összeg váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 16 – Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 750.000 динара, што је 1,5% од
претходног плана, а код Позиције 17 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
135.000, што је 1,45% од претходног плана, док се код

A 16. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 750.000 dinárral csökken, ami az előző terv
1,5%-a, továbbá a 17. tételszámnál
– Szociális
járulékok a munkaadó terhére, gazdasági osztályozás
412, az előirányzott összeg 135.000 dinárral csökken,
ami az előző terv 1,45%-a, míg a 28. tételszámnál –
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Позиције 28 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 885.000 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).
Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

31.12.2014.
2014.12.31.

Egyéb
támogatások
és
átutalások,
gazdasági
osztályozás 465, az összeg összesen 885.000 dinárral
növekszik, azok zavartalan megvalósítása érdekében a
tervezett
előirányzatok
keretében,
mégpedig
összhangban a közeszköz használóknál való fizetések,
illetve keresetek és egyéb állandó jövedelmek
elszámolásához és kifizetéséhez használt alap
ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel (SZK
Hivatalos Közlönye, 116/2014. szám) és a költségvetési
számvitelről szóló kormányrendelettel (SZK Hivatalos
Közlönye, 125/2003. és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata
Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-157/2014-02
Дана: 01.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-157/2014-02
Kelt: 2014.12.01.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő

Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација

HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 05
– Центар за спорт и физичку културу, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, код Позиције 40– Плате и
додаци запослених, износ од 2.172.410 замењује се
износом од 2.142.238, а код Позиције 41 – Социјални
доприноси на терет послодавца износ од 388.880
замењује се износом од 383.478, док се код позиције
49/1 – Остале дотације и трансфери, износ од 0
замењује износом од 35.574.

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 05 fejezet –
Sport- és Testnevelésközpont, 810 funkció –
Rekreációs- és sportszolgáltatások, a 40. tételszámnál
– A foglalkoztatottak fizetései és pótlékai, a 2.172.410
dinár összeget 2.142.238 dinár összeg váltja, a 41.
tételszámnál – Szociális járulékok a munkaadó terhére,
a 388.880 dinár összeget 383.478 dinár összeg váltja,
míg a 49/1. tételszámnál – Egyéb támogatások és
átutalások, a 0 dinár összeget 35.574 dinár összeg
váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

6. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 40 – Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 30.172 динара, што је 1,39% од
претходног плана, а код Позиције 41 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
5.402, што је 1,39% од претходног плана, док се код
Позиције 49/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 35.574 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).

A 40. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 30.172 dinárral csökken, ami az előző terv
1,39%-a, a 41. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 5.402 dinárral csökken, ami az előző
terv 1,39%-a, míg a 49/1. tételszámnál
– Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 35.574 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-158/2014-02
Дана: 01.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-158/2014-02
Kelt: 2014.12.01.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

РЕШЕЊЕ
о промени апропријација

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 06
– Библиотека Сарваш Габор, Функција 820 – Услуге
културе, код Позиције 53– Плате и додаци запослених,
износ од 6.079.784 замењује се износом од 5.975.600,
а код Позиције 54 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 1.072.203 замењује се износом
од 1.053.551, док се код позиције 63/1 – Остале
дотације и трансфери, износ од 0 замењује износом
од 122.836.

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 06 fejezet –
Szarvas Gábor Könyvtár, 820 funkció – Kulturális
szolgáltatások, az 53. tételszámnál – A foglalkoztatottak
fizetései és pótlékai, a 6.079.784 dinár összeget
5.975.600 dinár összeg váltja, az 54. tételszámnál –
Szociális járulékok a munkaadó terhére, az 1.072.203
dinár összeget 1.053.551 dinár összeg váltja, míg a
63/1. tételszámnál – Egyéb támogatások és átutalások,

Председник општине Ада доноси
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
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2014.12.31.

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

a 0 dinár összeget 122.836 dinár összeg váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 53 – Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 104.184 динара, што је 1,72% од
претходног плана, а код Позиције 54 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
18.652, што је 1,74% од претходног плана, док се код
Позиције 63/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 122.836 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).

Az 53. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 104.184 dinárral csökken, ami az előző terv
1,72%-a, az 54. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 18.652 dinárral csökken, ami az
előző terv 1,74%-a, míg a 63/1. tételszámnál – Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 122.836 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-159/2014-02
Дана: 01.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-159/2014-02
Kelt: 2014.12.01.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

РЕШЕЊЕ
о промени апропријација

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 08
– Туристичка организација општине Ада, Функција 473
– Туризан, код Позиције 80– Плате и додаци

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 08 fejezet –
Ada Község Idegenforgalmi Szervezete, 473 funkció –

Председник општине Ада доноси
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запослених, износ од 627.300 замењује се износом од
616.469, а код Позиције 81 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ од 122.860 замењује се
износом од 110.970, док се код позиције 87/1 – Остале
дотације и трансфери, износ од 0 замењује износом
од 12.771.

31.12.2014.
2014.12.31.

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

Turizmus, a 80. tételszámnál – A foglalkoztatottak
fizetései és pótlékai, a 627.300 dinár összeget 616.469
dinár összeg váltja, a 81. tételszámnál – Szociális
járulékok a munkaadó terhére, az 122.860 dinár
összeget 110.970 dinár összeg váltja, míg a 87/1.
tételszámnál – Egyéb támogatások és átutalások, a 0
dinár összeget 12.771 dinár összeg váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 80 Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 10.831 динара, што је 1,73% од
претходног плана, а код Позиције 81 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
1.940, што је 1,72% од претходног плана, док се код
Позиције 87/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 12.771 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).

A 80. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 10.831 dinárral csökken, ami az előző terv
1,73%-a, a 81. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 1.940 dinárral csökken, ami az előző
terv 1,72%-a, míg a 87/1. tételszámnál
– Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 12.771 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-160/2014-02
Дана: 01.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-160/2014-02
Kelt: 2014.12.01.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló

9. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 09
– Прва месна заједница Ада, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, код
Позиције 90– Плате и додаци запослених, износ од
397.957,81 замењује се износом од 385.284,81, а код
Позиције 91 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 137.610 замењује се износом од
135.340, док се код позиције 100/1 – Остале дотације и
трансфери, износ од 0 замењује износом од 14.943.

31.12.2014.
2014.12.31.

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 09 fejezet –
Adai I. Helyi Közösség, 160 funkció – Mns általános
közszolgáltatások, a 90. tételszámnál
– A
foglalkoztatottak fizetései és pótlékai, a 397.957,81
dinár összeget 385.284,81 dinár összeg váltja, a 91.
tételszámnál – Szociális járulékok a munkaadó terhére,
a 137.610 dinár összeget 135.340 dinár összeg váltja,
míg a 100/1. tételszámnál – Egyéb támogatások és
átutalások, a 0 dinár összeget 14.943 dinár összeg
váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 90 Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 12.673 динара, што је 1,63% од
претходног плана, а код Позиције 91 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
2.270, што је 1,65% од претходног плана, док се код
Позиције 100/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 14.943 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).

A 90. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 12.673 dinárral csökken, ami az előző terv
1,63%-a, a 91. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 2.270 dinárral csökken, ami az előző
terv 1,65%-a, míg a 100/1. tételszámnál – Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 14.943 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-161/2014-02
Дана: 01.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-161/2014-02
Kelt: 2014.12.01.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes

10. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 10
– Друга месна заједница Ада, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, код
Позиције 107– Плате и додаци запослених, износ од
718.840 замењује се износом од 707.263, а код
Позиције 108 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 128.760 замењује се износом од
126.686, док се код позиције 117/1 – Остале дотације и
трансфери, износ од 0 замењује износом од 13.651.

31.12.2014.
2014.12.31.

szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 10 fejezet –
Adai II. Helyi Közösség, 160 funkció – Mns általános
közszolgáltatások, a 107. tételszámnál
– A
foglalkoztatottak fizetései és pótlékai, a 718.840 dinár
összeget 707.263 dinár összeg váltja, a 108.
tételszámnál – Szociális járulékok a munkaadó terhére,
a 128.760 dinár összeget 126.686 dinár összeg váltja,
míg a 117/1. tételszámnál – Egyéb támogatások és
átutalások, a 0 dinár összeget 13.651 dinár összeg
váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 107 Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 11.577 динара, што је 1,61% од
претходног плана, а код Позиције 108 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
2.074, што је 1,61% од претходног плана, док се код
Позиције 117/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 13.651 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).

A 107. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 11.577 dinárral csökken, ami az előző terv
1,61%-a, a 108. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 2.074 dinárral csökken, ami az előző
terv 1,61%-a, míg a 117/1. tételszámnál – Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 13.651 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-162/2014-02
Дана: 01.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-162/2014-02
Kelt: 2014.12.01.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.

11. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)
Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 11
– Mесна заједница Mol, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, код
Позиције 121– Плате и додаци запослених, износ од
720.840 замењује се износом од 708.553, а код
Позиције 122 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 130.360 замењује се износом од
128.219, док се код позиције 130/1 – Остале дотације и
трансфери, износ од 0 замењује износом од 14.428.

31.12.2014.
2014.12.31.

– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 11 fejezet –
Moholi Helyi Közösség, 160 funkció – Mns általános
közszolgáltatások, a 121. tételszámnál
– A
foglalkoztatottak fizetései és pótlékai, a 720.840 dinár
összeget 708.553 dinár összeg váltja, a 122.
tételszámnál – Szociális járulékok a munkaadó terhére,
a 130.360 dinár összeget 128.219 dinár összeg váltja,
míg a 130/1. tételszámnál – Egyéb támogatások és
átutalások, a 0 dinár összeget 14.428 dinár összeg
váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење

Indokolás

Код Позиције 121 Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 12.287 динара, што је 1,70% од
претходног плана, а код Позиције 122 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
2.141, што је 1,64% од претходног плана, док се код
Позиције 130/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 14.428 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).

A 121. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 12.287 dinárral csökken, ami az előző terv
1,70%-a, a 122. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 2.141 dinárral csökken, ami az előző
terv 1,64%-a, míg a 130/1. tételszámnál – Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 14.428 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

12. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-163/2014-02
Дана: 01.12.2014.
На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)
Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 01 – Органи локалне самоуправе,
индиректни корисници и опште јавне услуге, Глава 12
– Mесна заједница Утрине, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, код
Позиције 134– Плате и додаци запослених, износ од
710.840 замењује се износом од 699.349, а код
Позиције 135 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 126.910 замењује се износом од
124.869, док се код позиције 142/1 – Остале дотације и
трансфери, износ од 0 замењује износом од 13.442.
2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.
Образложење
Код Позиције 134 Плате и додаци запослених,
Економска класификација 411,
смањује се
предвиђени износ за 11.401 динара, што је 1,64% од
претходног плана, а код Позиције 135 – Социјални
доприноси
на
терет
послодавца,
Економска
класификација 412, смањује се предвиђени износ за
2.041, што је 1,61% од претходног плана, док се код
Позиције 142/1 – Остале дотације и трансфери,
Економска класификација 465 повећава износ за
укупно 13.442 динара у циљу њихове несметане
реализације у оквиру планираних апропријација, а у
складу са Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и
Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).
Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

31.12.2014.
2014.12.31.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-163/2014-02
Kelt: 2014.12.01.
Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról
1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 01 felosztás – A helyi önkormányzat szervei, közvetett
használók és általános közszolgáltatások, 12 fejezet –
Törökfalusi Helyi Közösség, 160 funkció – Mns általános
közszolgáltatások, a 134. tételszámnál
– A
foglalkoztatottak fizetései és pótlékai, a 710.840 dinár
összeget 699.349 dinár összeg váltja, a 135.
tételszámnál – Szociális járulékok a munkaadó terhére,
a 126.910 dinár összeget 124.869 dinár összeg váltja,
míg a 142/1. tételszámnál – Egyéb támogatások és
átutalások, a 0 dinár összeget 13.442 dinár összeg
váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.
Indokolás
A 134. tételszámnál – A foglalkoztatottak fizetései és
pótlékai, gazdasági osztályozás 411, az előirányzott
összeg 11.401 dinárral csökken, ami az előző terv
1,64%-a, a 135. tételszámnál – Szociális járulékok a
munkaadó terhére, gazdasági osztályozás 412, az
előirányzott összeg 2.041 dinárral csökken, ami az előző
terv 1,61%-a, míg a 142/1. tételszámnál – Egyéb
támogatások és átutalások, gazdasági osztályozás 465,
az összeg összesen 13.442 dinárral növekszik, azok
zavartalan megvalósítása érdekében a tervezett
előirányzatok keretében, mégpedig összhangban a
közeszköz használóknál való fizetések, illetve keresetek
és egyéb állandó jövedelmek elszámolásához és
kifizetéséhez használt alap ideiglenes szabályozásáról
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014.
szám) és a költségvetési számvitelről szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 125/2003.
és 12/2006. számok).
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Bilicki Zoltán s.k.

13. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-3-176/2014-02
Дана: 26.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Ügyszám: 020-3-176/2014-02
Kelt: 2014.12.26.

На основу Одлуке о буџету општине Ада за
2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014 - ребаланс), члана 61. став 7.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) и тачке 8. члана
57. Статута општине Ада („Сл. Лист општине Ада“ број
10/2014-пречишћен текст)

2. О извршењу овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије општинске управе
локалне самоуправе Ада.

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozata
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. sz.
– költségvetés átütemezés), a költségvetési rendszerről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 61. szakának 7.
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakaszának 8. pontja
alapján, Ada község polgármestere meghozza a
következő
HATÁROZATOT
az előirányzat megváltoztatásáról
1. Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatának külön részében a 8. szakaszban lévő
összegek a következőképpen változnak:
A 04 felosztás – Közösségfejlesztés, 01 fejezet –
Községfejlesztés, 620 funkció – Közösségfejlesztés, a
169. tételszámnál
– Kerülőút kiépítése- község
részvétele,
a
48.108.364,93
dinár
összeget
46.286.229,45 dinár összeg váltja, a 166. tételszámnál
– Községi beruházások, a 6.062.309 dinár összeget
6.855.461,01 dinár összeg váltja, a 175. tételszámnál –
Környezetvédelmi
Alap
csatornahálózat,
a
7.417.019,21 dinár összeget 8.284.831,26 dinár összeg
váltja, míg a 176. tételszámnál - Környezetvédelmi Alap
– csatornák és hasonlók, a 2.765.000 dinár összeget
2.929.171,42 dinár összeg váltja.
2. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

Образложење
Код Позиције 169 – Изградња обилазнице –
општинско учешће, Економска класификација 511,
смањује се предвиђени износ за 1.825.135,48 динара,
што је 3,79% од првобитног плана, код Позиције 166 –
Општинске инвестиције, Економска класификација
424 повећава се предвиђени износ за 793.152,01, код
Позиције 175 – Фонд за заштиту животне средине –
Канализација, Економска класификација 511 повећава
се предвиђени износ за 867.812,05 динара и код
Позиције 176 – Фонд за заштиту животне средине –
Канали и слично, Економска класификација 424
повећава се предвиђени износ за 164.171,42 динара у
циљу њихове несметане реализације у оквиру
планираних апропријација.
Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Билицки Золтан с.р.

Indokolás
A 169. tételszámnál – Kerülőút kiépítése- község
részvétele, gazdasági osztályozás 511, az előirányzott
összeg 1.825.135,48 dinárral csökken, ami az
elsődleges terv 3,79%-a, a 166. tételszámnál – Községi
beruházások,
gazdasági
osztályozás
424,
az
előirányzott összeg 793.152,01 dinárral növekszik, a
175. tételszámnál
– Környezetvédelmi Alap csatornahálózat, gazdasági osztályozás 511, az
előirányzott összeg 867.812,05 dinárral növekszik, a
176. tételszámnál - Környezetvédelmi Alap – csatornák
és hasonlók, gazdasági osztályozás 424, az előirányzott
összeg 164.171,42 dinárral növekszik, azok zavartalan
megvalósítása érdekében a tervezett előirányzatok
keretében.
Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. Községi Képviselő-testület szakszolgálata
Bilicki Zoltán s.k.
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Председник општине Ада доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријација
1. У посебном делу Одлуке о буџету општине
Ада за 2014.годину у члану 8. мењају се износи и то:
У делу Раздела 04 – Развој заједнице, Глава 01 –
Развој општине, Функција 620 – Развој заједнице, код
Позиције 169 – Изградња обилазнице – општинско
учешће, износ од 48.108.364,93 динара замењује се
износом од 46.286.229,45 динара, на Позицији 166 –
Општинске инвестиције, износ од 6.062.309 замењује
се износом од 6.855.461,01 динара, на Позицији 175Фонд за заштиту животне средине – Канализација,
износ од 7.417.019,21 замењује се износом од
8.284.831,26 динара, док се код Позиције 176 – Фонд
за заштиту животне средине – Канали и слично, износ
од 2.765.000 замењује износом 2.929.171,42 динара.

14. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

184.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-21/2014-07
Место и датум: Ада, 29.12.2014.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Ügyszám: 400-21/2014-07
Kelt: Ada, 2014.12.29.

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
и 108/2013) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ада
за 2014.годину („Службени лист општине Ада“, број
33/2013 и 14/2014-ребаланс), Шеф одељења за буџет
и финансије доноси

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-jav. és 108/2013 sz.) 5.
szakaszának 6. bekezdése és az Ada község 2014. évi
költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos
Lapja, 33/2013 és 14/2014 sz. – költségvetés
átütemezés) 13. szakasza alapján, a Költségvetési és
Pénzügyi Osztály vezetője meghozza a

РЕШЕЊЕ О ПРОШИРЕЊУ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

HATÁROZATOT AZ ELŐIRÁNYZAT
MEGNYITÁSÁRÓL A KIADÁSOK
VÉGREHAJTÁSÁRA

1.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/12пречишћен текст), Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2014.годину („Службени лист
АПВ“, број 50/2013 и 24/2014-ребаланс), сходно Тачки
II, Подтачка 1. Годишњег програма коришћења
средстава из буџетског фонда за воде АП Војводине
за 2014.годину („Службени лист АПВ“, број 3/14 и
27/14), а у реализацији Уговора број 104-4011995/2014-04 закљученог између Општине Ада и
Покрајинског
секретаријата
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство 15.јула 2014.године и по
основу Анекса уговора број 104-401-1995-1/2014-04 од
05.децембра
2014.године
проширује
се
апропријација за извршавање расхода у Посебном
делу Одлуке о буџету општине Ада за 2014.годину
у оквиру раздела 04 – Развој заједнице, глава 01 –
Развој општине, функција 620 – Развој заједнице,
позиција
166/3
–
Доградња
фреквентних
регулатора у бунарима на водозахватном пољу,
економска
класификација
512,
Извор
финансирања 07, са износом од 226.390,63 динара.

1.
A
tartományi
képviselőház
tartományi
közigazgatásról szóló határozata (Vajdaság AT Hivatalos
Lapja, 40/12-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a
tartományi képviselőház Vajdaság Autonóm Tartomány
2014. évi költségvetéséről szóló határozata (Vajdaság
AT Hivatalos Lapja, 50/2013, és 24/2014 – átütemezés)
alapján, VA Tartomány vizeire létrehozott költségvetési
alap eszközeinek felhasználásáról szóló, a 2014. évre
meghozott éves program (Vajdaság AT Hivatalos Lapja,
3/14 és 27/14 szám) II. pontja 1. alpontjával
összhangban, valamint a Tartományi Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság és Ada község
között aláírt, 2014. július 15-ei keltezésű, 104-4011995/2014-04 ügyszámú szerződés értelmében, és a
2014. december 5-ei keltezésű, 104-401-1995-1/201404-1 ügyszámú függelék alapján, bővül az előirányzat
az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozat külön részében a 04 Felosztás –
Közösségfejlesztése, 01 Fejezet – Községfejlesztés,
620 Funkció – Közösségfejlesztése,
166/3
tételszámánál – A víznyerő területeken található
kutak frekvencia szabályzóinak bővítése, gazdasági
osztályozás 512, pénzelési forrás 07, mégpedig
226.390, 63 dinárral.

2.
Сходно члану 5. став 7. Закона о буџетском
систему, капитални наменски трансфери (конто 7332)
се увећавају са 58.116.466 динара на 58.342.856,63
динара, чиме се и укупни трансфери (конто 733)
увећавају са 155.360.448 динара на 155.586.838,63
односно укупни планирани приходи се увећавају са
726.535.010 динара на 726.761.400,63 динара.

2.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5.
szakaszának
7.
bekezdése
értelmében,
a
rendeltetésszerű kapitális átutalások (7332 kontó)
58.116.466 dinárról 58.342.856,63 dinárra emelkednek,
amivel az összes átutalás (733 kontó) 155.360.448
dinárról 155.586.838,63 dinárra emelkedik, illetve az
összes
tervezett
bevétel
726.535.010
dinárról
726.761.400,63 dinárra emelkedik.

3.
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Општине Ада.

3.
Jelen határozat végrehajtásáról Ada Községi
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya fog gondoskodni.

15. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

Сагласност на Решење о повећању апропријације
Шефа одељења за буџет и финансије за извршавање
расхода дао је Председник општине.

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője által
meghozott határozatot az előirányzat növeléséről Ada
község polgármestere hagyta jóvá.

Маријана Томашевић с.р.

Marijana Tomašević s.k.

Золтан Билицки с.р.

Решење доставити:
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Управи за трезор
3. Архиви
4. Скупштинској служби

Bilicki Zoltán s.k.

Kézbesítési utasítás:
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2. Kincstár Igazgatóság
3. Irattár
4. A Községi Képviselő-testület szakszolgálata

185.
На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013), члана 57. став 1. тачка 8.
и члана 128. Статута општине Ада („Службени лист
општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћени текст)
Председник општине Ада, дана 22.12.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014) Раздео 01, глава 04, функција
180, економска класификација 499121 – текућа
буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 35.107,75 динара.

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és
14/2014. számok) 3. szakasza, a költségvetési
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-kiig., és 108/2013 számok) 61. és 69.
szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
és 128. szakasza alapján,
Ada község polgármestere, 2014. 12. 22-én
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

2. Средства из тачке 1. овог решења у износу од
26.865,68 динара распоређују се у оквиру Раздела 01,
глава 01, функција 110, економска класификација 426,
позиција број 010, тако да апропријација износи
2.456.214,53 динара.
Средства из тачке 1. овог решења у износу од
8.242,07 динара распоређују се у оквиру Раздела 02,
глава 04, функција 490, економска класификација 421,
позиција број 155, тако да апропријација износи
435.829,60 динара.

1. Az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. számok) felosztás
01, fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás
499121 – Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra
kerül az eszközök újraelosztása 35.107,75 dinár
összegben.
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
26.865,68 dinár összegben a felosztás 01, fejezet 01,
funkció 110, gazdasági osztályozás 426, tételszám 010
keretében történik, így az előirányzat összege
2.456.214,53 dinár.
Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
8.252,07 dinár összegben a felosztás 02, fejezet 04,
funkció 490, gazdasági osztályozás 421, tételszám 155
keretében történik, így az előirányzat összege
435.829,60 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-173/2014-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 22.12.2014.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-173/2014-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2014. 12. 22.
POLGÁRMESTER

16. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013), члана 57. став 1. тачка 8.
и члана 128. Статута општине Ада („Службени лист
општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћени текст)
Председник општине Ада, дана 23.12.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014) Раздео 01, глава 04, функција
180, економска класификација 499121 – текућа
буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 146.714,93 динара.

31.12.2014.
2014.12.31.

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és
14/2014. számok) 3. szakasza, a költségvetési
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-kiig., és 108/2013 számok) 61. és 69.
szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
és 128. szakasza alapján,
Ada község polgármestere, 2014. 12. 23-án
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

2. Средства из тачке 1. овог решења у износу од
128.518,73 динара распоређују се у оквиру Раздела
01, глава 01, функција 110, економска класификација
423, позиција број 006, тако да апропријација износи
13.708.518,73 динара.

1. Az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. számok) felosztás
01, fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás
499121 – Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra
kerül az eszközök újraelosztása 146.714,93 dinár
összegben.
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
128.518,73 dinár összegben a felosztás 01, fejezet 01,
funkció 110, gazdasági osztályozás 423, tételszám 006
keretében történik, így az előirányzat összege
13.708.518,73 dinár.

Средства из тачке 1. овог решења у износу од
18.196,20 динара распоређују се у оквиру Раздела 04,
глава 01, функција 620, економска класификација 423,
позиција број 164, тако да апропријација износи
4.619.588,77 динара.

Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
18.196,20 dinár összegben a felosztás 04, fejezet 01,
funkció 620, gazdasági osztályozás 423, tételszám 164
keretében történik, így az előirányzat összege
4.619.588,77 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-174/2014-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 23.12.2014.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-174/2014-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2014. 12. 23.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013), члана 57. став 1. тачка 8.
и члана 128. Статута општине Ада („Службени лист
општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћени текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és
14/2014. számok) 3. szakasza, a költségvetési
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-kiig., és 108/2013 számok) 61. és 69.
szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
és 128. szakasza alapján,

17. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

Председник општине Ада, дана 24.12.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

Ada község polgármestere, 2014. 12. 24-én
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014) Раздео 01, глава 04, функција
180, економска класификација 499121 – текућа
буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 40.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 06, глава 02, функција 860, економска
класификација 481, позиција број 194, тако да
апропријација износи 6.549.282,20 динара.

1. Az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. számok) felosztás
01, fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás
499121 – Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra
kerül az eszközök újraelosztása 40.000,00 dinár
összegben.
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 06, fejezet 02, funkció 860, gazdasági
osztályozás 481, tételszám 194 keretében történik, így
az előirányzat összege 6.549.282,20 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-175/2014-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 24.12.2014.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-175/2014-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2014. 12. 24.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013), члана 57. став 1. тачка 8.
и члана 128. Статута општине Ада („Службени лист
општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћени текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és
14/2014. számok) 3. szakasza, a költségvetési
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-kiig., és 108/2013 számok) 61. és 69.
szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
és 128. szakasza alapján,
Ada község polgármestere, 2014. 12. 29-én
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

Председник општине Ада, дана 29.12.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014) Раздео 01, глава 04, функција
180, економска класификација 499121 – текућа
буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 22.142,60 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу од
2.142,60 динара распоређују се у оквиру Раздела 08,
глава 03, функција 070, економска класификација 463,
позиција број 209, тако да апропријација износи
10.046.058,60 динара.

1. Az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. számok) felosztás
01, fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás
499121 – Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra
kerül az eszközök újraelosztása 22.142,60 dinár
összegben.
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
2.142,60 dinár összegben a felosztás 08, fejezet 03,
funkció 070, gazdasági osztályozás 463, tételszám 209
keretében történik, így az előirányzat összege
10.046.058,60 dinár.

18. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

Средства из тачке 1. овог решења у износу од
20.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 06,
глава 02, функциja 860, економска класификација 481,
позиција број 194, тако да апропријација износи
6.569.282,20 динара.

Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
20.000,00 dinár összegben a felosztás 06, fejezet 02,
funkció 860, gazdasági osztályozás 481, tételszám 194
keretében történik, így az előirányzat összege
6.569.282,20 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-179/2014-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 29.12.2014.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-179/2014-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2014. 12. 29.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013), члана 57. став 1. тачка 8.
и члана 128. Статута општине Ада („Службени лист
општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћени текст)

Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013. és
14/2014. számok) 3. szakasza, a költségvetési
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-kiig., és 108/2013 számok) 61. és 69.
szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
és 128. szakasza alapján,
Ada község polgármestere, 2014. 12. 30-án
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

Председник општине Ада, дана 30.12.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр. 33/2013 и 14/2014) Раздео 01, глава 04, функција
180, економска класификација 499121 – текућа
буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 89.325,77 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења у износу од
60.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 06,
глава 02, функција 860, економска класификација 481,
позиција број 194, тако да апропријација износи
6.629.282,00 динара.

1. Az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013. és 14/2014. számok) felosztás
01, fejezet 04, funkció 180, gazdasági osztályozás
499121 – Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra
kerül az eszközök újraelosztása 89.325,77 dinár
összegben.
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
60.000,00 dinár összegben a felosztás 06, fejezet 02,
funkció 860, gazdasági osztályozás 481, tételszám 194
keretében történik, így az előirányzat összege
6.629.282,00 dinár.

Средства из тачке 1. овог решења у износу од
29.325,77 динара распоређују се у оквиру Раздела 01,
глава 02, функција 130, економска класификација 415,
позиција број 019, тако да апропријација износи
579.325,77 динара.

Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
29.325,77 dinár összegben a felosztás 01, fejezet 02,
funkció 130, gazdasági osztályozás 415, tételszám 019
keretében történik, így az előirányzat összege
579.325,77 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

19. страна/oldal
31. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2014.
2014.12.31.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-180/2014-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 30.12.2014.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
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Bilicki Zoltán s.k.
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