На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014 -др. закон), односно члана 43. став 1. Статута општине Ада (''Службени
лист општине Ада'' број 10/2014-пречишћени текст) и члана 83. став 3. и члана 128.
Пословника Скупштине општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 32/2013
39/2015)
ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА
За III седницу Скупштине општине Ада, која ће се одржати 30.06.2016. године
(ЧЕТВРТАК), са почетком у 19.00 часова у Великој сали СО Ада (соба бр. 4.),

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА (Известилац:
Пинтер Оливер, председник Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу
признања)

НАПОМЕНА: ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ У ВЕЗИ СЕДНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА МОГУ
СЕ ДОСТАВИТИ УСМЕНО ИЛИ ПИСМЕНО СЕКРЕТАРУ СО ДО 10 ЧАСОВА
30.06.2016. ГОДИНЕ.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 06-66/2016-01
Ада, 28.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Атила Бучу с.р.с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

Одлука о признањима општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 9/2006) донета јe
на седници Скупштине општине Ада, која је одржана 01.06.2006. године.
Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, у складу са својим
овлашћењима, покренула је иницијативу за прикупљање иницијатива за доделу јавних признања
општине Ада.
На иницијативу за доделу признања општине Ада, завршно са 16.05.2016. године, на
адресу Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, пристигло је укупно 5
иницијативе који се односе на физичка односно правна лица.
Одбор је на својој IX. седници којa je одржанa 17.05.2016. године и 23.05.2016. године
размотрио све пристигле иницијативе за доделу јавних признања за текућу годину. Након
разматрања и оцењивања поднетих иницијатива за доделу јавних признања грађанима и правним
лицима, Одбор је утврдио текст предлога одлуке о додељивању јавних признања, у складу са
чланом 14. Одлуке о признањима општине Ада.
Сходно члану 74. Пословника Скупштине општине Ада („Службени лист општине Ада“
број 32/2013 и 39/2015) Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања подноси
Скупштини општине Ада предлог одлуке о додељивању јавних признања, према приложеном
тексту.

Прилог: Предлог одлуке о додељивању јавних признања.

ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ПРАЗНИКА, ЈУБИЛЕЈА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА,
ПРЕДСЕДНИК,
Пинтер Оливер с.р.

*** ПРЕДЛОГ ***
На основу члана 10. Статута Општине Ада („Службени лист Општине Ада“ број 10/2014
– пречишћени текст) и члана 2. Одлуке о признањима општине Ада („Службени лист Општине
Ада“, број 9 /2006),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној ______ 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

Члан 1.
Грађанима и правним лицима који су својим радом и активношћу изузетно допринели развоју и
напретку општине Ада додељују се следећа јавна признања:
- 1 повеља,
- 2 медаље, и
- 2 похвале.
Члан 2.
Јавна признања у 2016. години додељују се следећим грађанима и правним лицима:
1. Повеља се додељује:
-

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ АДА, за опремање школских радионица кроз конкурсе, изузетно
успешно припремање ученика за домаћа и међународна такмичења, улогу у неговању
локалног културног и друштвеног живота, као и за примерену сарадњу са локалним
организацијама, удружењима и братским школама.

2. Медаља се додељује:
-

-

КЕЛЕМЕН ЈОЖЕФУ из Аде, једном од најактивнијих чланова наше заједнице, за
дугогодишњи друштвени рад, као и за моралну и материјалну подршку локалног
спортског и културног живота и рада цивилних организација.
ДР СЦИ.МЕД. БОРИСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋУ из Аде, за публикацију стручних и
научних радова, за обучавање становиштва кроз едукативна предавања, као и за
формирање позитивне здравствене политике Општине Ада.

3. Похвала се додељује:
-

НЕМЕТ ЈАНОШУ из Аде, за дугогодишњи рад на популаризацији шаха, као и за
објављивање бројних шаховских проблема у новинама.

-

ПАПИЛИОН ЧИЛИ из Аде, за добровољну делатност у Омладинској организацији
„ИФИКС“.

Члан 3.
Јавна признања из ове одлуке ће се уручити на свечаној седници Скупштине општине, којa ће се
одржати поводом Дана општине Ада у 2016. години.

Члан 4.
Ову Одлуку се објављује у „Службеном листу општине Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:
Ада,

ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Атила Бучу с.р.

