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Општина Ада мења и допуњује

Ada község módosítja és kiegészíti a

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава за закуп
пијачних тезги на Ађанској и Молској пијаци

PÁLYÁZATOT
Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló
támogatási eszközök kiosztására

У тачци 1. на крају реченице тачку мења запета и
реченица се наставља са речима: „на исти временски
период закупа као у 2015. години.“.

Az 1. pontban a mondat végén a pontot vessző váltja,
és a mondat az alábbi szöveggel folytatódik:
„ugyanazon időszakra, mint a 2015. évben.”.

У тачци 2. алинеје 3.се мења и гласи:
„Да је у 2015. години био закупац пијачне тезге на
Ађанској и/или/Молској пијаци“

A 2. pont 3. fordulata módosul, és így hangzik:
„ A 2015. évben asztalt bérelt az adai és/vagy a moholi
piacon.”

У тачци 4. алинеја 1. се мења и гласи:
„Конкурс је отворен до 12.00 часова 23.12.2015.
године, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.“

A 4. pont 1. fordulata módosul, és így hangzik:
„A pályázati dokumentáció 2015. december 23-án 12,00
óráig adható át, a hiányos és a késve érkezett
beadványok nem kerülnek elbírálásra.”

Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводинa
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ AДА
Број: 020-3-175/2015-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 14.12.2015. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE.
Szám:020-3-175/2015-02
Bilicki Zoltán s.k
Kelt: 2015.12.14.
POLGÁRMESTER
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На основу одлуке Општинског већа o покретању
поступка о расписивању конкурса за подстицај
привредних друштава и предузетника, излагача на
иностраним сајмовима и изложбама са територије
општине Ада, Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса дана 14.12.2015. године расписује

A Községi Tanács határozata alapján a pályázati eljárás
elindításáról a külföldi vásárokon és kiállításokon kiállító
Ada községbeli gazdasági társaságok és vállalkozók
támogatására,
a
Nyilvános Pályázat Eljárását
Lefolytató Bizottság 2015.12.14-jén kiírja a

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗЛАГАЧА НА ИНОСТРАНИМ
САЈМОВИМА И ИЗЛОЖБАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ АДА

PÁLYÁZATOT
A KÜLFÖLDI VÁSÁROKON ÉS KIÁLLÍTÁSOKON
KIÁLLÍTÓ ADA KÖZSÉGBELI GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK
TÁMOGATÁSÁRA

1. Циљеви конкурса
Локална самоуправа општине Ада и на овај начин
жели да подстиче развој привреде на територији
општине, промоцију капацитета наших привредника, а
и саме општине.

1. A pályázat céljai
Ada Község Önkormányzata ezúton is szeretné
ösztönözni a gazdaság fejlődését a község területén,
valamint támogatni a helyi gazdaság, és egyben a
község kapacitásának promócióját.

2. На конкурс се могу пријавити привредна
друштва и предузетници, који:
- имају седиште на територији општине Ада
- нису у стечају или нису започели поступак
ликвидације
- у тренутку конкурисања немају никакве
фискалне обавезе према локалној самоуправи
општине Ада

2. A pályázatra azok a gazdasági társaságok és
vállalkozók jelentkezhetnek:
- akik székhelye Ada község területén található,
- akik nincsenek csődeljárás alatt és nem
indították el a felszámolási eljárást,
-

akiknek a pályázás pillanatában nincs
semmilyen fiskális kötelezettségük Ada Község
Önkormányzata felé,
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обављају делатност најмање три године
учествовали су као излагачи на иностраном
сајму у временском периоду од 01. јула до 31.
децембра 2015. године.

Потврда Локалне пореске администрације

-

Фотокопија рачуна о изнајмљивању
изложбеног простора
Фотокопија извода о плаћању рачуна.

-

-

legalább három éve tevékenykednek.

-

Kiállítóként külföldi vásáron vettek részt 2015.
július 1- december 31. közötti időszakban.

3. Szükséges dokumentáció
- Bizonylat
a
bejegyzésről
Gazdasági
Nyilvántartási Ügynökségből.
- A helyi adóadminisztráció bizonylata a
kötelezettségek teljesítéséről.
A kiállítási terület bérléséről szóló számla
fénymásolata.

3. Потребна документација
- Потврда из Агенције за привредне регистре
-

14.12.2015.
2015.12.14.

-

4. Рокови
- Конкурс је отворен од 14.12.2015. године до
31.12.2015. године.
- Непотпуне и неблаговремене пријаве,
Комисија неће узимати у разматрање.

A
számla
fénymásolata.

kifizetéséről

szóló

kivonat

4. Határidők
- A pályázat átadható 2015. 12. 14-étől 2015.
12.31-ig.
- A hiányos és késve érkező pályázatokat a
Bizottság nem bírálja el.

Локална самоуправа Ада учествује у трошковима
излагања на иностраним сајмовима и изложбама у
вредности од 10% од износа рачуна из тачке 3.

Ada község önkormányzata a külföldi vásárokon és
kiállításokon való kiállítás költségeinek 10%-a értékében
vesz részt a 3. szerinti számlából.

Овај конкурс се објављује у „Службеном листу
општине Ада“ и на сајту општине Ада.

A pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában és Ada
község honlapján jelenik meg.

Конкурсна документација се подноси путем поште на
адресу:

A pályázati dokumentációt postai úton az alábbi címre
kell beterjeszteni:

Општина Ада,
Трг ослобођења бр. 1
24430 Ада

Ada község
Felszabadulás tér 1.
24430 Ada

Са назнаком „За Kомисију за расписивање
конкурса за подстицај привредних друштава и
предузетника, излагача на иностраним сајмовима
и изложбама са територије општине Ада“

a következő megjelöléssel:
„Pályázati bizottság a külföldi vásárokon és
kiállításokon kiállító Ada községbeli gazdasági
társaságok és vállalkozók támogatására“.

Контакт особа: Роберт Ваштаг, телефон: 0637767609

Kontakt személy: Vastag Róbert , telefon: 0637767609

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
Oпштинско веће
Конкурсна комисија
Број: 020-6-134/2015-03
Дана: 14.12.2015. године

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
Ada Község Községi Tanácsa
Pályázati bizottság
Szám: 020-6-134/2015-03
Ada, 2015.12.14.

ПРЕДСЕДНИЦА
Ивана Јакшић с.р.

Ivana Jakšić s.k.
ELNÖK
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На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број
10/2014 – пречишћен текст) и у складу са чланом 110.
и чл. 209. ст. 1., тч. 6. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник Републике Србије'', број 24/2011),
Општинско веће општине Ада, на седници
одржаној 14.12.2015. године, доноси

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
60.szakasza 1. bekezdésének 11. pontja a szociális
védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
24/2011 szám) 110. szakasza és 209. szakasza 1.
bekezdésének 6. pontja alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2015. 12.14-én
megtartott ülésén meghozza a
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ПРАВИЛНИК
O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ У ОПШТИНИ АДА

SZABÁLYZATOT
AZ EGYSZERI SEGÉLYRE VALÓ JOGOSULTSÁG
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS
MÓDJÁRÓL ADA KÖZSÉGBEN

Члан 1.
Овим правилником регулишу се облици, критеријуми,
начин и поступак пружања једнократне општинске
помоћи, за социјално угрожене грађане општине Ада,
који се упућују на друштвено користан рад.
Образац Захтева за доделу једнократне помоћи у
Општини Ада приложен је овом правилнику и чини
његов саставни део.

1. szakasz
Ezen szabályzat rendezi az egyszeri községi segély
formáit, kritériumait, valamint a segély nyújtásának
módját
és eljárását Ada
község
szociálisan
veszélyeztetett lakosságának, akiket társadalmilag
hasznos munkára küldenek.
A kérelmezési űrlap az egyszeri segély odaítélésére Ada
községben e szabályzat mellékletében található és
annak szerves részét képezi.

Члан 2.
Права у области социјалне заштите утврђене овим
правилником остварујe радно способан корисник,
односно корисник који у породици има радно
способног члана (у даљем тексту: корисник).

2. szakasz
A jelen Szabályzattal meghatározott jogokat a szociális
védelem területén a munkaképes joghasználó valósítja
meg, illetve az a joghasználó, aki családjának
munkaképes tagja van (a további szövegben:
joghasználó).

Корисници права су појединац или породица,
држављани Републике Србије са пребивалиштем на
територији општине Ада.

A joghasználók a jelen határozatból egyén vagy család,
a Szerb Köztársaság állampolgárai, Ada község
területén lévő lakóhellyel.

Породицом у смислу овог Правилника сматра се
животна заједница родитеља (који су у брачној или
ванбрачној вези) и деце, како брачне тако и ванбрачне
и усвојене. Као део породице сматрају се и крвни
сродници до другог степена сродства, под условом да
сви живе у заједничком домаћинству.

Ezen Szabályzat értelmében családnak tekintendő a
szülők (akik házassági vagy élettársi kapcsolatban
vannak) és a gyerekek életközössége, függetlenül attól,
hogy azok a házasságban, vagy a házasságon kívül
születettek. A család részének számítanak a vér szerinti
rokonok is, másodfokig, azzal a feltétellel, hogy
mindannyian egy háztartásban élnek.

Члан 3.
Право на једнократну општинску помоћ има корисник,
који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне
потребе, коју не може самостално превазићи и то
нарочито у случајевима: задовољавања основних
животних потреба, прихвата по престанку смештаја у
установи социјалне заштите и другим ванредним и
изузетно тешким приликама.

3. szakasz
Az egyszeri községi segélyre az a joghasználó jogosult,
aki hirtelen vagy pillanatnyilag nehéz szociális helyzetbe
kerül, aki nem képes egyedül kilábalni a nehéz szociális
helyzetéből, főként a következő esetekben: az alapvető
életszükségletek kielégítése, a szociális védelmi
intézménybe való elhelyezés megszűnését követő
befogadás és az egyéb rendkívüli és kiemelkedően
nehéz helyzetekben.
Az alapvető életszükségletek kielégítésének tekintendő
főleg a háztartásban elengedhetetlenül szükséges
dolgok beszerzése, mint amilyenek az: élelmiszerek,
tüzelőanyag, gyógyszerek, higiéniai eszközök, valamint
a speciális állapot vagy helyzet által kiváltott egyéb
szükségletek
kielégítése
(villanyáram
adósság,
betegség, súlyos rokkantság és egyebek).

Задовољавањем основних животних потреба сматра
се нарочито: набавка неопходних ствари за
домаћинство као што су намирнице, огрев, лекови,
хигијенски прибор, као и задовољавање других
потреба изазваних специфичним стањем или
ситуацијом (дуг за утрошену електричну енергију,
болест, тешка инвалидност и друго).
Члан 4.
Право на једнократну општинску помоћ корисник може
да оствари највише четири пута у току једне
календарске године, односно свака три месеца.
Финансирање тог права јесте предвиђено буџетом
општине Ада као једнократна накнада за социјално
угрожено становништво.

4. szakasz
Az egyszeri községi segélyt a joghasználó egy naptári
év folyamán legfeljebb négyszer valósíthatja meg, illetve
háromhavonta. Ezen jogosultság pénzelését Ada
község költségvetése is előlátja, mint egyszeri
térítményt a szociálisan veszélyeztetett lakosságnak.
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Члан 5.
Право на остваривање једнократне општинске помоћи
се остварује подношењем писменог захтева Комисији
за доделу општинске помоћи (у даљем тексту:
Комисија), те обављеног друштвено корисног рада.

5. szakasz
Az egyszeri községi segélyre való jogosultság, a
Községi Segély Odaítélését Végző Bizottsághoz
(további szövegben: Bizottság) beterjesztett írásbeli
kérelem, majd az elvégzett társadalmilag hasznos
munka útján valósítható meg.

Захтев за доделу општинске помоћи мора да садржи
све неопходне личне податке, адресу за пријем
поште, те изјаву о томе да корисник сноси
одговорност за тачност и ваљаност података. Уз
захтев неопходно је приложити фотокопију оверених
здравствених књижица свих чланова домаћинства.

A községi segély odaítélése iránti kérelemnek
tartalmaznia kell minden elengedhetetlen személyes
adatot, postacímet, továbbá, hogy a joghasználó viseli a
felelősséget az adatok pontosságáért és valósságáért. A
kérelemhez mellékelni kell a háztartás minden tagja
hitelesített betegkönyvének fénymásolatát.

Члан 6.
Критеријуми за доношење одлуке су:

6. szakasz
A határozat meghozatalának kritériumai a következők:

материјално стање:
право на једнократну помоћ остварује
појединац, односно породица под условом да приход
по члану породице у месецу који претходи
подношењу захтева не прелази износ основице за
утврђивање новчане социјалне помоћи у моменту
подношења захтева
може остварити право на једнократну помоћ у
случају да приход по члану породице прелази износ
наведен под редним бројем 1 овог става, али не
више од основице за утврђивање новчане социјалне
помоћи увећане за 30 %
уколико је један од
чланова породице или појединац:
o старији од 65 година и способан за самосталан
живот;
o има утврђено телесно оштећење од 80% до 100%
по прописима о пензијском и инвалидском
осигурању;
o дете са сметњама у развоју и да је корисник
додатка за помоћ и негу другог лица по било ком
основу;
o родитељ који самостално врши родитељско
право;
o лице према коме је извршено насиље у
породици.
социјална угроженост,
породично стање,
број деце у породици,
у каквим условима живи корисник,
имовина којом корисник располаже,
да ли корисник у породици има тешко болесну
особу, особу са инвалидитетом или радно
неспособну особу;
на основу којих Комисија одлучује о додељивању
помоћи.
Члан 7.
Лице старије од 65 година вољно да обавља
друштвено користан рад, мора да потпише изјаву о
пристанку на обављање друштвено корисног рада.
Право на скраћено трајање друштвено корисног рада
(највише у износу од 50% одређених радних сати)
остварују:

anyagi helyzet:
az egyszeri községi segélyre való jogosultságot
az egyén, vagy a család azzal a feltétellel valósítja
meg, hogy a család tagjaira eső jövedelem a
kérelmezést megelőző hónapban nem haladja meg az
alapot a pénzbeli szociálissegély megállapításához a
kérelem beterjesztésének pillanatában
ha a család tagjaira eső jövedelem kevesebb,
mint 30%-kal haladja meg az előző pont szerinti
összeget abban az esetben valósíthatja meg az
egyszeri segélyre való jogot, ha a család egyik tagja,
vagy az egyén:
o 65 évnél idősebb és képes az önálló életvitelre,
o 80%-100%-ig terjedő testi sérülést állapítottak meg
nála, a nyugdíj és rokkantsági biztosításról szóló
előírások szerint,
o fejlődési rendellenességben szenvedő gyermek és
bármilyen alapon használója a más személynek
nyújtott segítségért és ápolásért folyósított
pótléknak,
o szülő, aki egyedülállóan gyakorolja a szülői jogot,
o családon belüli erőszakot elszenvedő személy.
szociális veszélyeztetettség,
családi helyzet,
gyermekek száma a családban,
feltételek, amelyben a joghasználó él,
vagyon, amellyel a joghasználó rendelkezik,
hogy a joghasználó családjában van-e súlyos
beteg, rokkantsággal élő, vagy munkaképtelen
személy;
amelyek alapján a Bizottság dönt a segély odaítéléséről.
7. szakasz
A 65 évnél idősebb személy aki hajlandó társadalmilag
hasznos munkát végezni, nyilatkozatot kell, hogy
aláírjon arról, hogy beleegyezik a társadalmilag hasznos
munka végzésébe.
Rövidített idejű társadalmilag hasznos munkára
jogosultak (a meghatározott munkaórák legfeljebb 50%áig):
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родитељи деце са сметњама у развоју
и деце са посебним потребама
родитељи
са
продуженим
родитељским правом

-

-

14.12.2015.
2015.12.14.

a fejlődési rendellenességben szenvedő
és a különös szükségletű gyermekek
szülei,
szülők a meghosszabbított szülői joggal.

Члан 8.
Висину једнократне општинске помоћи као и поступак
упућивања на друштвено користан рад, утврђује
Комисија коју чине пет чланова, и то:
два
представника
локалне
самоуправе
општине Ада, које предлаже Општинско веће
СО Ада,
два представника Центра за социјални рад
општине Ада,
један представник Одбора за смањење
сиромаштва општине Ада.

8. szakasz
Az egyszeri községi segély mértékét, valamint a
munkakötelezettség végzésére való küldés eljárását a
Bizottság határozza meg, amely öt tagból áll, éspedig:
Ada község önkormányzatának két képviselője,
akiket a Községi Tanács javasol,
Ada Község Szociális Gondozói Központjának
két képviselője,
Ada Község Szegénység Csökkentéssel
Foglalkozó Bizottságának egy képviselője.

У раду Комисије могу учествовати и представници
месних заједница као консултанти, без права гласа.

A Bizottság munkájában tanácsadóként részt vehetnek
a helyi közösségek képviselői is, szavazati jog nélkül.

Члан 9.
Један сат друштвено корисног рада се вреднује по
критеријуму минималне цене рада у моменту
подношења захтева, те овим путем корисник зарађује
помоћ за коју аплицира.

9. szakasz
Egy óra társadalmilag hasznos munka értéke a
minimális munkaóra ára a kérelmezés pillanatában,
ezzel keresi meg a joghasználó a kérelmezett segélyt.

Члан 10.
Једнократна општинска помоћ се даје:
за регулисање неизмирених обавеза по
основу коришћења електричне енергије;
ради куповине неопходних лекова, односно
помагала за особе са инвалидитетом;

10. szakasz
Az egyszeri községi segélyt a következőkre ítélik oda:
a villamos energia használat alapján keletkezett
befizetetlen kötelezettségek rendezésére;
az elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek,
illetve a rokkantsággal élő személyek
segédeszközeinek vásárlására;
a rendkívüli orvosi költségek rendezésére;

ради регулисања ванредних лекарских
трошкова;
ради регулисања трошкова превозне карте за
ученике.
ради регулисања трошкова сахране
за набавку огрева
за набавку личне карте
регулисање трошкова изласка младих из
система
социјалне
заштите
и
лицу
отпуштеном са издржавања казне затвора
трошкове интернатског смештаја деце
за регулисање неизмирених обавеза по
основу коришћења гаса
за регулисање неизмирених обавеза у вези са
комуналним услугама (вода, канализација,
изношење смећа, инсталирање водомера)
за регулисање неизмирених обавеза пореза
према локалног пореског органа
Члан 11.
Једнократна општинска помоћ додељиваће се на
терет буџета општине Ада, до висине предвиђених
средстава у буџету Општине Ада

tanulók utazási költségeinek rendezésére;
temetkezési költségekre;
tüzelőanyag beszerzésére;
személyi igazolvány készítésére;
a fiatalok szociálisvédelmi rendszerből való
távozása költségeinek rendezésére és a
börtönből szabadult személynek;
gyermekek kollégiumi elhelyezésére;
a
gázszámla
alapján
keletkezett
kötelezettségek rendezésére;
kommunális szolgáltatások alapján keletkezett
kötelezettségek rendezésére (víz, csatornadíj,
szemétkihordás, vízóra beszerelés)
adóhátralék rendezésére a helyi adószerv felé.
11. szakasz
Az
egyszeri
községi
segélyt
Ada
község
költségvetésének terhére ítélik oda, az Ada község
költségvetésében előlátott eszközök értékében.
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Члан 12.
Право на остваривање помоћи се остварује
подношењем писменог захтева Комисији за доделу
општинске помоћи, те обављеног дрштвено корисног
рада који је наведеном одлуком одређен.

12. szakasz
A segélyre való jogosultság a Községi Segély
Odaítélését Végző Bizottsághoz beterjesztett írásbeli
kérelem, majd az elvégzett, az említett határozattal
meghatározott, társadalmilag hasznos munka útján
valósítható meg.

Члан 13.
Корисник помоћи добиће потврду коју може подићи по
обављању друштвено корисног рада, те да је
искористи у некој од предвиђених продавница за
набављање основних животних намирница и
средстава за одржавање хигијене, односно унапред
припремљених
пакета,
сходно
потребама
домаћинства.
Издавање ових потврда вршиће Комисија.

13. szakasz
A joghasználó bizonylatot kap, amelyet a társadalmilag
hasznos munka elvégzését követően vehet át, majd az
erre előlátott üzletekben használhat fel az alapvető
élelmiszerek és a higiéniai eszközök, illetve előre
elkészített csomagok beszerzésére a háztartás
szükségleteinek megfelelően.

Члан 14.
У основне животне намирнице спада: хлеб, млеко,
брашно, јаја, уље, пиринач, кромпир, со, шећер, месне
прерађевине, пасуљ, грашак, соја, мед, свеже воће и
поврће, риба, маст.
У средства за одржавање хигијене спада: сапун,
тоалетни папир, паста за зубе, четкица за зубе,
шампон за косу, прашак за прање веша, вц санитар,
хигијенски улошци, шампон за вашке, пелене за бебе
и старе особе.
Члан 15.
Комисија одлучује о испуњености услова за доделу
помоћи и доноси одлуку о томе у року од 30 дана.

14. szakasz
Az alapvető élelmiszerek közé tartoznak: kenyér, tej,
liszt, tojás, olaj, rizs, burgonya, só, cukor, hústermékek,
bab, borsó, szója, méz, friss gyümölcs és zöldség, hal,
zsír.
A higiéniai eszközök közé tartoznak: szappan, toalett
papír, fogkrém, fogkefe, hajsampon, mosópor, WC
szaniter, higiéniai betét, tetű elleni sampon, baba és
időskori pelenka.

A bizonylatok kiadását a Bizottság végzi.

О жалби из става 3. овог члана одлучује Општинско
веће општине Ада у року од 30 дана од дана
подношења жалбе.

15. szakasz
A bizottság dönt a segély odaítélése feltételeinek
kielégítéséről és arról 30 napos határidőben határozatot
hoz.
Amennyiben a Bizottság úgy méri fel, hogy a
joghasználó nem jogosult a segélyre, a kérelmet
végzéssel elutasítja.
A jelen szakasz 2. bekezdésében említett végzéssel
elégedetlen joghasználó panasszal élhet a Községi
Tanácsnál a végzés kézhezvételétől számított 8 napos
határidőben.
A jelen szakasz 3. bekezdésében említett panaszról Ada
Község Községi Tanácsa dönt, a panaszt beterjesztését
követő 30 napos határidőben.

Члан 16.
Друштвено користан рад ће се вршити у установама
(односно организационим деловима установа) са
којима општина има закључен уговор, а то су:
ЈКП „Адица“, Ада;
ЈКП „Стандард“, Ада;
Прва месна заједница Ада;
Друга месна заједница Ада;
Месна заједница Мол;
Основна школа „Чех Карољ“ Ада;
Основна школа „Новак Радонић“ Мол;
Техничка школа Ада
Центар за социјални рад Општина Ада
Дом здравља Ада
Дом за старе и пензионере Мол
Полицијска управа Кикинда – Полицијска
станица Ада
Месна заједница Утрине
Верске заједнице

16. szakasz
A társadalmilag hasznos munkát azon intézményekben
(illetve intézmények szervezési egységeiben) végzik,
amelyekkel a község szerződésben áll, ezek:
Adica ÜKV, Ada;
Standard KKV, Ada;
Adai I. Helyi Közösség;
Adai II. Helyi Közösség;
Moholi Helyi Közösség;
Cseh Károly Általános Iskola Ada;
Novak Radonić Általános Iskola Mohol;
Műszaki Iskola Ada;
Ada Község Szociális Gondozói Központja;
Egészségház Ada;
Idősek és nyugdíjasok Otthona Mohol;
Rendőrségi Igazgatóság Nagykikinda – adai
rendőrállomás;
Törökfalui Helyi Közösség;
Vallási közösségek.

Уколико Комисија процени да корисник нема право на
помоћ, захтев се одбија решењем.
Незадовољни корисник против решења из става 2.
овог члана може изјавити жалбу Општинском већу у
року од 8 дана од дана пријема решења.
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Члан 17.
Сви корисници општинске помоћи који врше
друштвено користан рад, дужни су да се понашају у
складу са правним актима и радном дисциплином
установе, односно организације у којој тај рад врше, у
супротном губи се право на помоћ.

17. szakasz
A községi segély minden joghasználója, akik
társadalmilag hasznos munkát végeznek kötelesek azon
intézmény, illetve szervezet jogi ügyirataival és
munkafegyelmével összhangban viselkedni, amelyben a
munkát végzik, ellenkező esetben elvesztik a segélyre
való jogosultságot.

Члан 18.
Сви корисници општинске помоћи који врше
друштвено користан рад на основу овог Правилника
осигуравају се од последица несрећног случаја (смрт
или инвалидитет услед незгоде) за време вршења
наведеног друштвено корисног рада.

18. szakasz
A jelen szabályzat alapján társadalmilag hasznos
munkát végző községi segély használókra
balesetbiztosítást (baleset következtében történő
elhalálozás, vagy rokkantság) kötnek az említett
társadalmilag hasznos munka végzésének idejére.

Члан 19.
На основу Закона о јавним набавкама, члан 3., став 1.,
тачка 2. („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), локална самоуправа
склапа
уговор са најбољим понуђачем за набавку основних
животних намирница, средстава за одржавање
хигијене и огревног дрвета.

19. szakasz
A közbeszerzésről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 124/2012, 14/2015 és 68/2015számok) 3.
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, a helyi
önkormányzat szerződést köt a legjobb ajánlattevővel az
alapvető
élelmiszerek,
higiéniai
eszközök
és
tüzelőanyag beszerzésére.

Члан 20.
Трошкове набавка намирница и средстава из члана
14. овог правилника плаћа Општина Ада, када
трговинска радња испостави рачун након што су
добијене потврде искоришћене код исте, а све на
терет буџета Општине Ада. У случају регулисања
издатака који су предвиђени чланом 10. овог
правилника Општина Ада трошкове плаћа на основу
приложених рачуна или предрачуна.

20. szakasz
E szabályzat 14. szakasza szerinti élelmiszerek és
eszközök beszerzésének költségeit Ada község fizeti,
amikor a kereskedelmi üzlet kiállítja a számlát, a
bizonylatok felhasználását követően mindezt Ada
község költségvetésének terhére. A kiadások rendezése
esetében, amelyeket e szabályzat 10. szakasza lát elő,
Ada község a költségeket a mellékelt számlák, illetve
előszámlák alapján fizeti.

Члан 21.
Уколико корисник из неоправданих разлога не изврши
обавезу друштвено корисног рада, односно се у року
од три дана не одазове радној обавези и не приложи
одговарајуће оправдање, губи право на једнократну
општинску помоћ у наредних годину дана, о чему се
доноси посебно решење.

21. szakasz
Amennyiben a joghasználó a társadalmilag hasznos
munkát indokolatlanul nem végzi el, illetve három napos
határidőben nem tesz eleget a munkakötelezettségnek
és nem mellékel megfelelő igazolást az elkövetkező egy
évre elveszíti a jogot az egyszeri segélyre, amelyről
külön végzést hoznak.

Члан 22.
Корисник је дужан да пријави Комисији, сваку промену
која је од утицаја на остваривање права најкасније у
року од 15 дана од настале промене.

22. szakasz
A joghasználó köteles a Bizottságnak jelenteni minden
olyan változást, amely kihatással van a jogosultság
megvalósítására, legkésőbb a változás bekövetkezését
követő 15 napos határidőben.

Члан 23.
Корисник права из овог правилника који је на основу
неистинитих
или
нетачних
података,
или
непријављивањем промена које утичу на губитак
права, остварио право на материјално обезбеђење
породице финансирано од стране општине Ада,
дужан је да накнади штету, у складу са законом.

23. szakasz
A jelen szabályzatban szereplő joghasználó, aki valótlan
és pontatlan adatok, vagy a jogosultság elvesztésére
ható
változások
bejelentésének
elmulasztásával
jogosultságot valósított meg a család anyagi
biztosítására, amely a község részéről lett pénzelve,
köteles a kárt megtéríteni, a törvénnyel összhangban.

Члан 24.
Свака злоупотреба права је кажњива у складу са
законом.

24. szakasz
A jogosultsággal való minden nemű
büntetendő, a törvénnyel összhangban.

visszaélés
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Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Ада".

25. szakasz
E Szabályzat Ada Község Hivatalos Lapjában való
megjelenésének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.

Члан 26.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о додели помоћи у Општини Ада од
09.08.2012. године, који је објављен у „Службеном
листу општине Ада“ бр. 29 дана 17.08.2012. године.

26. szakasz
E szabályzat hatálybalépésével hatályát veszti a 2012.
augusztus 09-i keltezésű szabályzat a segélyek
odaítéléséről Ada községben, amely 2012. augusztus
17-én, Ada Község Hivatalos Lapjának 29/2012.
számában jelent meg.

Република Србија
АП Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-131/2015-03
ПРЕДСЕДНИК,
Ада, дана 14.12.2015. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-131/2015-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015.12.14.
ELNÖK
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Захтев за доделу једнократне помоћи у општини Ада
Једнократна општинска помоћ се тражи у виду_____________________________.
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ РОЂЕЊА
ЈМБГ
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ
АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ
БРОЈ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНА
2. РАДНА СПОСОБНОСТ ПОДНОСИОЦА
НЕ

ДА

3. РАДНИ СТАТУС ПОДНОСИОЦА
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ЗАПОСЛЕН
РАДНО АНГАЖОВАН ПО ОСНОВУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА
НЕЗАПОСЛЕН
ПЕНЗИОНЕР
УЧЕНИК/СТУДЕНТ
ЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ СА ОБРАЧУНАТОМ А НЕИСПЛАЋЕНОМ ЗАРАДОМ
ОСТАЛО ___________________

4. ЧЛАНОВИ ДОМАЋИНСТВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СРОДСТВО

ДАТУМ
РОЂЕЊА

РАДНО
СПОСОБАН1

РАДНИ
СТАТУС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. ПРИХОДИ ДОМАЋИНСТВА У МЕСЕЦУ КОЈИ ПРЕТХОДИ ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА
1) Приход од зарада, плата или накнада зараде, повремених и привремених послова и уговора о делу,

пензија, инвалиднина и друга примања по прописима о правима из борачко инвалидске заштите
2) приход по основу пољопривредне делатности
3) приход по основу самосталне делатности
1

Малолетна особа, особа лишена пословне способности, особа лишена радне способности, особа са инвалидитетом и степен инвалидности, тешко
болесна особа
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4)
накнада за време незапослености
5) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или
6)
7)
8)
9)
10)
11)

организационих промена и накнада по основу социјалних програма
приход по основу издавања некретнине
Приход од законског издржавања
Новчана социјална помоћ
Једнократна новчана помоћ исплаћена од стране Центра за социјални рад
Дечији додатак
Потврда о неисплаћеној заради

Укупан износ који корисник добија: _____________ .
6. СТАМБЕНИ СТАТУС
1)
2)
3)
4)
5)

ВЛАСНИК
ЗАКУПАЦ
СУВЛАСНИК
ЗАШТИЋЕНИ СТАНАР
ОСТАЛО

ОДГОВАРА ПОТРЕБАМА

ДА

НЕ

7. ОСТАЛЕ НЕПОКРЕТНОСТИ___________________________________
8. КРАТАК ОПИС ПОМОЋИ КОЈА СЕ ТРАЖИ
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
9. КОРИСНИК АПЛИЦИРА ЗА ПОМОЋ ___ ПУТ У ОВОЈ ГОДИНИ.
У Ади, дана ___________________
_________________________
Потпис подносиоца захтевa
*под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су наведени подаци тачни
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Kérelem az egyszeri segély odaítélésére Ada községben
Az egyszeri községi segélyt az alábbi formában kérem_____________________________.
1. ALAPADATOK
CSALÁDNÉV ÉS UTÓNÉV
SZÜLETETT
JMBG
SZEMÉLYIGAZOLVÁNY SZÁM
POSTACÍM
KONTAKT TELEFONSZÁM
2. A BETERJESZTŐ MUNKAKÉPESSÉGE
NEM

IGEN

3. A BETERJESZTŐ MUNKAVISZONYI ÁLLAPOTA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MUNKAVISZONYBAN VAN
IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKÁKRA VAN ALKALMAZVA
MUNKANÉLKÜLI
NYUGDÍJAS
TANULÓ/EGYETEMISTA
MUNKAVISZONYBAN LEVŐ SZEMÉLY ELSZÁMOLT KIFIZETETLEN BÉRREL
EGYÉB ___________________

4. A HÁZTARTÁS TAGJAI
CSALÁDNÉV ÉS ROKONI
UTÓNÉV
KAPCSOLAT
9.

SZÜLETETT

MUNKAKÉPESSÉG2 MUNKAVISZONYI
ÁLLAPOT

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5. A HÁZTARTÁS JÖVEDELME A KÉRELEM BETEJESZTÉSÉT MEGELŐZŐ HÓNAPBAN
1) Keresetből, fizetésből, vagy fizetés térítményből, időszakos és ideiglenes munkákból és munkaszerződésből,
nyugdíjból, rokkantsági pótlékból és a harcászati-rokkantsági védelemből eredő jogokról szóló jogszabályok
alapján befolyó egyéb jövedelem
2) jövedelem a mezőgazdasági tevékenység alapján
3) jövedelem az önálló tevékenység alapján
2

Kiskorú személy,jogképetelen személy, munkaképtelen személy, rokkant személy és rokkantsági foka, súlyos beteg személy
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4) munkanélküliségi térítmény
5) végkielégítés a technológiai, gazdasági, vagy szervezési változások alapján keletkezett munkaerő felesleggé
válás esetén és térítmény a szociális programok alapján
6) jövedelem az ingatlanok bérbeadása alapján
7) jövedelem a törvényszerinti eltartásból
8) Pénzbeli szociálissegély
9) Egyszeri pénzbeli segély a Szociális Gondozói Központ részéről
10) Gyerekpótlék
11) Bizonylat a kifizetetlen keresetről
A teljes összeg, amit a joghasználó kap: _____________ .
6. LAKHATÁSI STÁTUSZ
1)
2)
3)
4)
5)

TULAJDONOS
BÉRLŐ
TÁRSTULAJDONOS
VÉDETT LAKÓ
EGYÉB

MEGFELEL A SZÜKSÉGLETEKNEK

IGEN

NEM

7. EGYÉB INGATLAN___________________________________
8. A KÉRT SEGÉLY RÖVID LEÍRÁSA
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
9. A JOGHASZNÁLÓ A FOLYÓÉVBEN ____ ALKALOMMAL FORDUL SEGÉLYÉRT.
Ada, keltezés ___________________
_________________________
A beterjesztő aláírása
* teljeskörű bűnvádi és anyagi felelőséggel kijelentem, hogy a feltüntetett adatok pontosak
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС, бр. 129/2007 и
83/2014- други закон), и члана 60. став 1. тачка 2.
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“,
бр. 10/2014 - пречишћени текст), Општинско веће
општине Ада доноси следећи :
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИВРЕМЕНО СЕ ОБУСТАВЉА наплата
накнаде изношења и депоновања комуналног одпада
и осталог отпада по ценовнику ЈКП "Стандард" Ада на
општинској депонији, у утврђеном радном времену
депоније, а у периоду од 01.01.2016. године до
30.јуна 2016. године, и то физичким лицима који
самостално износе комунални отпад и остали отпад
чије депоновање се дозвољава на овој депонији.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – m.törv.) 46.
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. számegységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza 1.
bekezdésének 2. pontja alapján, Ada Község Községi
Tanácsa meghozza a
VÉGZÉST

2. НАЛАЖЕ СЕ - ЈКП "Стандард" Ада ,
управљачу општинске депоније комуналног отпада, да
спроводи олакшице за грађане утврђене у тачци 1.
овог закључка.

1. IDEIGLENESEN FELFÜGGESZTJÜK a
kommunális hulladék és egyéb hulladék elszállítása és
tárolása térítményének a Standard KKV Ada árjegyzéke
szerinti megfizettetését a községi szeméttárolóban, a
szeméttároló
meghatározott
munkaidejében,
2016.01.01-2016.06.30. időszakban, mégpedig azoknak
a természetes személyeknek, akik önnállóan szállítják ki
a kommunális és egyéb hulladékukat, amely tárolása az
adott hulladéktárolóban engedélyezett.
2.
UTASÍTJUK – az adai Standard
Közművesítési Közvállalatot, a községi kommunális
hulladéktároló kezelőjét, hogy hajtsa végre az e végzés
1. pontjában megállapított kedvezményeket.

3. Овај закључак се обљавјује у "Службеном
листу општине Ада.

3. A végzés megjelenik Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-6-133/2015-03
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 14.12.2015. године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-133/2015-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015.12.14.
ELNÖK
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На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 27.11.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 11. 27-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
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0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 46.129,36 динара.

0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 46.129,36 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 01 – Општинска управа,
програма 15 – Локална самоуправа, пројекта 0602-П2
– Манифестација Дани Аде, функције 130 – Опште
јавне
услуге,
позиције
број
96,
економске
класификације 423 – Услуге по уговору, тако да
апропријација износи 646.129,36 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, projekt 0602-P2 –
Ada napi rendezvények, funkció 130 - Általános
közszolgáltatás, tételszám 96, gazdasági osztályozás
423 - Szerződéses szolgáltatások keretében történik,
így az előirányzat összege 646.129,36 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: 020-3-150/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 27.11.2015. године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-150/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 11. 27.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 01.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 01-jén
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 25.000,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 25.000 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 14 – Центар за социјални
рад, програма 11 – Социјална и дечја заштита,
програмске активности 0901-0001 – Социјалне
помоћи,
функције
070
–
Социјална
помоћ

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális gondozói központ,
program 11 – Szociális és gyermekvédelem, program
aktivitás 0901-0001 – Szociálissegély, funkció 070 Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám

17. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

некласификована на другом месту, позиције број 212,
економске класификације 4631 – Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да апропријација
износи 9.706.278,00 динара.

212, gazdasági osztályozás 4631 - Folyó transzferek a
hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az
előirányzat összege 9.706.278,00 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: 020-3-153/2015-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 01.12.2015. године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-153/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 01.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 01.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 01-jén
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 14.689,57 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 14.689,57 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 4, економске класификације
421 – Стални трошкови, тако да апропријација
износи 314.689,57 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 4,
gazdasági osztályozás 421 - Állandó költségek
keretében történik, így az előirányzat összege
314.689,57 dinár.
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi

18. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

Osztály gondoskodik.
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-154/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 01.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-154/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 01.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013 и 142/2014), 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 01.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 01-jén
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 805,14 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 805,14 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 5, економске класификације
422 – Трошкови путовања, тако да апропријација
износи 53.983,54 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 5,
gazdasági osztályozás 422 - Utazási költségek
keretében történik, így az előirányzat összege 53.983,54
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: 020-3-155/2015-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-155/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.

19. страна/oldal
41. број/szám
Ада, 01.12.2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Золтан Билицки с.р.

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013 и 142/2014), члана 57. став 1.
тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

Ada, 2015. 12. 01.

14.12.2015.
2015.12.14.

POLGÁRMESTER

Председник општине Ада, дана 01.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 01-jén
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 53.855,60 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 53.855,60 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 01 – Oпштинска управа,
програма 15 – Локална самоуправа, програмске
активности 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функције 130 –
Опште јавне услуге, позиције број 75, економске
класификације 415 – Накнаде трошкова за
запослене, тако да апропријација износи 553.855,60
динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 75, gazdasági osztályozás 415 Alkalmazottak költségtérítése keretében történik, így az
előirányzat összege 553.855,60 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: 020-3-156/2015-02/1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 01.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-156/2015-02/1
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 01.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

20. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

63/2013 – испр.108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

14.12.2015.
2015.12.14.

Председник општине Ада, дана 01.12.2015. године,
доноси

93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 01-jén
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 734.614,56 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 734.614,56 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 6, економске класификације
423 – Услуге по уговору, тако да апропријација износи
16.084.614,56 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 6,
gazdasági osztályozás 423 - Szerződéses
szolgáltatások keretében történik, így az előirányzat
összege 16.084.614,56 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: 020-3-156/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 01.12.2015.
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-156/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 01.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 04-én
meghozza a

Председник општине Ада, дана 04.12.2015. године,
доноси

21. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 20.000,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 20.000,00 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 6, економске класификације
423 – Услуге по уговору, тако да апропријација износи
16.104.614,56 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 6,
gazdasági osztályozás 423 - Szerződéses
szolgáltatások keretében történik, így az előirányzat
összege 16.104.614,56 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: 020-3-158/2015-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 04.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-158/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 04.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 07.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 07-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második

22. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 37.710,00 динара.

módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 37.710,00 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 6, економске класификације
423 – Услуге по уговору, тако да апропријација износи
16.142.324,56 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 6,
gazdasági osztályozás 423 - Szerződéses
szolgáltatások keretében történik, így az előirányzat
összege 16.142.324,56 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: 020-3-159/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 07.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-159/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 07.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 07.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 07-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az

23. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

средстава у укупном износу од 8.880,25 динара.

eszközök újraelosztása 8.880,25 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 8, економске класификације
426 – Материјал, тако да апропријација износи
2.578.880,25 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 8,
gazdasági osztályozás 426 - Anyag keretében történik,
így az előirányzat összege 2.578.880,25 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: 020-3-160/2015-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 07.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-160/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 07.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 07.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 07-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 163.039,11 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 163.039,11 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 01 – Општинска управа,
програма 15 – Локална самоуправа, програмске
активности 0602-0001 – Функционисање локалне

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek

24. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

самоуправе и градских општина, функције 130 –
Опште јавне услуге, позиције број 81, економске
класификације
426
–
Материјал,
тако
да
апропријација износи 5.023.039,11 динара.

14.12.2015.
2015.12.14.

működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 81, gazdasági osztályozás 426 - Anyag
keretében történik, így az előirányzat összege
5.023.039,11 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.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-161/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 07.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-161/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 07.
POLGÁRMESTER

Председник општине Ада, дана 08.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 08-án
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 12.000,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 12.000,00 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 01 – Општинска управа,
програма 15 – Локална самоуправа, програмске
активности 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функције 130 –
Опште јавне услуге, позиције број 81, економске
класификације
426
–
Материјал,
тако
да
апропријација износи 5.035.039,11 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 81, gazdasági osztályozás 426 - Anyag
keretében történik, így az előirányzat összege
5.035.039,11 dinár.

3. Средства су строго наменског карактера.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење

4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi

25. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

за буџет и финансије.

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: 020-3-162/2015-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 08.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-162/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 08.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 09.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 09-én
meghozza a
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 20.000,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 20.000,00 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 6, економске класификације
423 – Услуге по уговору, тако да апропријација износи
16.162.324,56 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi Képviselő-testület,
polgármester és Községi Tanács, program 15 – Helyi
önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A helyi
önkormányzat és a városi községek működése, funkció
110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi,
fiskális és külső tevékenységek, tételszám 6, gazdasági
osztályozás 423 - Szerződéses szolgáltatások
keretében történik, így az előirányzat összege
16.162.324,56 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“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА

5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos
Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

26. страна/oldal
41. број/szám
Број: 020-3-163/2015-02
Ада, 09.12.2015.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Золтан Билицки с.р.

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

Szám: 020-3-163/2015-02
Ada, 2015. 12. 09.

14.12.2015.
2015.12.14.
Bilicki Zoltán s.k.
POLGÁRMESTER

Председник општине Ада, дана 10.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 10-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 85.000,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 85.000 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 14 – Центар за социјални
рад, програма 11 – Социјална и дечја заштита,
програмске активности 0901-0001 – Социјалне
помоћи,
функције
070
–
Социјална
помоћ
некласификована на другом месту, позиције број 212,
економске класификације 4631 – Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да апропријација
износи 9.791.278,00 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális gondozói központ,
program 11 – Szociális és gyermekvédelem, program
aktivitás 0901-0001 – Szociálissegély, funkció 070 Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám
212, gazdasági osztályozás 4631 - Folyó transzferek a
hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az
előirányzat összege 9.791.278,00 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: 020-3-164/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 10.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-164/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 10.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 69. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, број

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos

27. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

Председник општине Ада, дана 14.12.2015. године,
доноси

Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 14-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 26.105,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 26.105,00 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 6, економске класификације
423 – Услуге по уговору, тако да апропријација износи
16.188.429,56 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi Képviselő-testület,
polgármester és Községi Tanács, program 15 – Helyi
önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A helyi
önkormányzat és a városi községek működése, funkció
110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi,
fiskális és külső tevékenységek, tételszám 6, gazdasági
osztályozás 423 - Szerződéses szolgáltatások
keretében történik, így az előirányzat összege
16.188.429,56 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: 020-3-169/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 14.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-169/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 14.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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,

54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр.108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 –
пречишћени текст)

28. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Председник општине Ада, дана 14.12.2015. године,
доноси

14.12.2015.
2015.12.14.

Ada község polgármestere, 2015. 12. 14-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 165.080,09 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 165.080,09 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 01 – Општинска управа,
програма 15 – Локална самоуправа, програмске
активности 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функције 130 –
Опште јавне услуге, позиције број 81, економске
класификације
426
–
Материјал,
тако
да
апропријација износи 5.200.119,20 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 81, gazdasági osztályozás 426 - Anyag
keretében történik, így az előirányzat összege
5.200.119,20 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: 020-3-170/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 14.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-3-170/2015-02
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2015. 12. 14.
POLGÁRMESTER

На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 14.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 14-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,

29. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 20.000,00 динара.

program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 20.000 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02, главе 14 – Центар за социјални
рад, програма 11 – Социјална и дечја заштита,
програмске активности 0901-0001 – Социјалне
помоћи,
функције
070
–
Социјална
помоћ
некласификована на другом месту, позиције број 212,
економске класификације 4631 – Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да апропријација
износи 9.811.278,00 динара.

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából
a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális gondozói központ,
program 11 – Szociális és gyermekvédelem, program
aktivitás 0901-0001 – Szociálissegély, funkció 070 Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám
212, gazdasági osztályozás 4631 - Folyó transzferek a
hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az
előirányzat összege 9.811.278,00 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: 020-3-171/2015-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 14.12.2015.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
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На основу члана 3. Одлуке о другој измени одлуке о
буџету општине Aда за 2015. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 28/15), 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.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 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 14.12.2015. године,
доноси

Ada község 2015. évi költségvetésének
második módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 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,., 108/2013, 142/2014
és 68/2015 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, 2015. 12. 14-én
meghozza a

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 130 – Опште јавне
услуге, позиције 088, економске класификације
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 47.400,00 динара.

1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második
módosításáról szóló határozatban meghatározott
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás,
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás,
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az
eszközök újraelosztása 47.400,00 dinár összegben.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у

2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából

30. страна/oldal
41. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.12.2015.
2015.12.14.

оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, програма
15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фаскални
послави, позиције број 4, економске класификације
421 – Стални трошкови, тако да апропријација
износи 362.089,57 динара.

a felosztás 01, fejezet 01 - Községi képviselő-testület,
Községi polgármester és Községi Tanács, program 15 –
Helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – A
helyi önkormányzat és a városi községek működése,
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek,
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 4,
gazdasági osztályozás 421 - Állandó költségek
keretében történik, így az előirányzat összege
362.089,57 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.
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