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98./
A gyermekintézményekben nyújtott szolgáltatások ára 
megállapításának mércéiről szóló szabályzat (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1/93 és 6/96 számok) 2. 
szakasza, valamint Ada Község Statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2004 és 12/2005 számok) 46. szakaszának 
8. pontja alapján, meghozom a  

VÉGZÉST
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2006. NOVEMBER, 

DECEMBER ÉS 2007. JANUÁR HÓNAPJÁRA 
VONATKOZÓ ÁRAINAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

I.
Az Iskoláskor-előtti Nevelési- és Oktatási Intézményben 
való tartózkodás 2006. november, december és 2007. január 
hónapjára vonatkozó teljes gazdasági ára a következőképpen 
alakul:
1. EGÉSZNAPOS TARTÓZKODÁS ESETÉBEN
234.717,00 dinár nevelési csoportonként, illetve
15.900,00 dinár gyermekenként.
2. FÉLNAPOS TARTÓZKODÁS  ESETÉBEN
96.324,00 dinár nevelési csoportonként, illetve
5.400,00 dinár gyermekenként.

II.
A jelen végzést közzé kell tenni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám:020-12-64/06-02   Ürményi Ferenc, s.k.
Ada, 2006.11.01. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

На основу члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање 
цене услуга у дечјим установама (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 1/93. и 6/96), као и на основу 
члана 46. тачка 8. Статута општине Ада (“Службени лист 
општине Ада”, број 22/2004 и 12/2005), доносим

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” АДА ЗА МЕСЕЦЕ 

НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ И ЗА 
ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ

                                                                              
I.

 Пуна економска цена боравка деце предшколског узраста 
у Установи за предшколско васпитање и образовање “Чика 
Јова Змај” Ада, за месецe новембар, децембар 2006.  године 
и за јануар 2007. године утврђује се према следећем:
1. У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ
234.717,00  динара по васпитној групи, односно
15.900,00 динара по детету.
2. У ПОЛУДНЕВНОМ БОРАВКУ
96.324,00 динара по васпитној групи, односно
5.400,00 динара по детету.

II.
Ово решење се објављује у “Службеном листу општине 
Ада”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-12-64/06-02  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ада, 01.11.2006. године Ирмењи Ференц с.р.

99./
На основу члана 21. тачке 1. Закона о јавним службама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 42/91 и 71/94) и тачке XII Одлуке 
о оснивању Центра за спорт и физичку културу општине 
Ада („Сл. лист општине Ада“ бр. 1/92 и 22/2005),
Управни одбор Центра за спорт и физичку културу општине 
Ада, на седници одржаној 30.11.2005. године, утврдила 
је пречишћени текст Статута Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада.
Пречишћени текст Статута Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада обухвата:
1.  Статут Центра за спорт и физичку културу општине Ада  
од 24.01.1992.г. – основни текст;
2. Измене и допуне статута Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада од 18.11.1992.године;
3. Измене и допуне статута Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада од 19.02.2001.године и
4. Измене и допуне статута Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада од 14.09.2005.године.

СТАТУТ
ЦЕНТРА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

ОПШТИНЕ АДА
(пречишћени текст)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом у складу са Законом и другим прописима 
донетим на основу Закона уређује се организација и 
рад Центра за спорт и физичку културу општине Ада 
(у даљем тексту: Центар) организација, састав, начин 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 
42/91 és 71/94 szám) 21. szakaszának 1. pontja, valamint az Ada 
Község Sport- és Testnevelési Központjának megalapításáról 
szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/92 szám) XII. 
pontja alapján,
Ada Község Sport- és Testnevelési Központjának igazgató 
bizottsága a 2005. november 30-i ülésén megerősítette Ada 
Község Sport- és Testnevelési Központja Statútumának 
letisztázott szövegét.
Ada Község Sport- és Testnevelési Központja Statútumának 
letisztázott szövege tartalmazza:
1. Ada Község Sport- és Testnevelési Központja 1992. január 
24-én meghozott Statútumát – forrásszöveg;
2. Ada Község Sport- és Testnevelési Központja 1992. 
november 18-án meghozott Statútum-módosításait;
3. Ada Község Sport- és Testnevelési Központja 2001. február 
19-én meghozott Statútum-módosításait;
4. Ada Község Sport- és Testnevelési Központja 2005. 
szeptember 14-én meghozott Statútum-módosításait.

AZ ADA KÖZSÉG SPORT- ÉS TESTNEVELÉSI 
KÖZPONTJÁNAK STATÚTUMA

(letisztázott szöveg)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. szakasz
A törvénnyel, illetve a törvény alapján meghozott egyéb 
előírásokkal összhangban, a jelen statútum rendelkezik Ada 
Község Sport és Testnevelési Központjának (a továbbiakban: 
központ) szervezetéről és tevékenységéről, a központ igazgató 
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именовања и надлежности органа управљања и других 
органа и тела Центра, делатност, финансирање и односи 
Центра и његовог оснивача, права, обавеза и одговорности 
запослених у Центру као и друга питања од значаја за рад 
и пословање Центра.

Члан 2.
Центар као Уставна јавна служба је основан Одлуком о 
оснивању Центра за спорт и физичку културу општине Ада 
Скупштине општине Ада бр. 022-4/91-01 од 06.01.1992. г. 
(„Сл. лист општине Ада“ бр. 1/92).

Члан 3.
Назив Центра је: ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 
КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АДА – KÖZSÉGI SPORT ÉS 
TESTNEVELÉSI KÖZPONT.
Седиште Центра је у Ади ул. Лењинова бр. 17.

Члан 4.
Центар обезбеђује остваривање права грађана утврђен 
законом, односно задовољавање потребе грађана и 
организација као и остваривање другога законом утврђеног 
интереса у области спорта и физичке културе.
Центар обавља следеће делатности:
92610  Делатност спортских арена и стадиона
Ова делатност обухвата:
- рад отворених или затворених спортских објеката 
(ограђених или покривених или са трибинама за седење 
или стајање): фудбалски стадиони, пливачки базени и 
стадиони, терени за голф, хале за бокс, хале и стадиони за 
зимске спортове, терени и стадиони за атлетска такмичења 
и др.
92622  Остале спортске активности
Ова делатност обухвата:
- професионална и аматерска спортска такмичења 
на отвореном и затвореном простору која спроводе 
одговарајуће организације, без обзира на то да ли имају 
своје објекте:
- фудбалски клубови, клубови за пливање, куглање, бокс, 
голф, рвање, боди-билдинг клубови и клубови за одржавање 
здравља, клубови за зимски спорт, шах, домине, бриџ, 
атлетски клубови, клубови за стрељачки спорт и др.
- активности у вези с пропагандом и спровођењем 
спортских такмичења
- активности самосталних спортиста и атлетичара, судија, 
мерача времена, инструктора, учитеља, тренера и др.
- делатност школа за спорт и рекреацију
- делатност објеката за аутомобилски и коњички спорт
- остале сродне активности
92720  Остале рекреатвине активности, на другом месту 
непоменуте
Ова делатност обухвата рекреативне активности 
непоменуте на другом месту:
- делатност рекреативних паркова и плажа, укључујући и 
изнајмљивање објеката као што су свлачионице, ормари, 
лежаљке и др.
- спортски риболов
- изнајмљивање возила за рекреацију као што су бицикли, 
пловила на ножни погон, коњи за јахање и др.
55232  Туристички смештај у домаћој радиности
Ова делатност обухвата:
- услуге смештаја за краћи боравак у кућама за одмор и 
становима
55233  Остали смештај за краћи боравак
Ова делатност обухвата:
- остале услуге смештаја за краћи боравак
55300  Ресторани
Ова делатност обухвата:
- продају оброка који се обично конзумирају на лицу 
места, као и продају пића уз оброке, евентуално уз неки 
вид забаве, у:
- ресторанима

és egyéb szerveinek, testületeinek szervezetéről, összetételéről, 
kinevezéséről és illetékességéről, a központ és az alapítója 
közötti tevékenységről, pénzelésről és viszonyról, a központ 
alkalmazottainak jogairól, kötelezettségeiről és felelőségéről, 
valamint a központ munkája és tevékenysége szempontjából 
jelentős egyéb kérdésekről.

2. szakasz
A központ alkotmányos közszolgálatként Ada Község 
Képviselő-estületének az 1992. 01. 06-i, 022-4/91-01 
számú, az Ada Község Sport és Testnevelési Központjának 
megalapításáról szóló határozatával (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 1/92 szám) alakult meg.

3. szakasz
A központ neve: ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 
КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АДА - KÖZSÉGI SPORT ÉS 
TESTNEVELÉSI KÖZPONT
A központ székhelye: Ada, Lenin utca 17.

4.szakasz
A központ biztosítja a polgárok törvényben megállapított 
jogainak érvényesítését, illetve a polgárok és szervezetek 
igényeinek kielégítését, valamint a törvény által a sport és 
testnevelés területén megállapított egyéb érdekek 
érvényesítését.
A központ a következő tevékenységeket végzi:
92610 A sportarénákhoz és-stadionokhoz kapcsolódó 
tevékenységek
A jelen tevékenység magába foglalja:
- A nyitott- vagy zárt (körülkerített, vagy fedett, illetve 
ülő- vagy álló lelátókkal rendelkező) sportobjektumokhoz: 
futballstadionokhoz, úszómedencékhez és –stadionokhoz, 
golfpályákhoz, bokszcsarnokokhoz, a téli sportok részére 
létesített csarnokokhoz és -stadionokhoz, atlétikapályákhoz és –
stadionokhoz, és a hasonlókhoz kapcsolódó tevékenységeket.  
92622 A sporthoz kapcsolódó további aktivitások
A jelen tevékenység magába foglalja:
- a nyitott- vagy zárt helységben zajló professzionális- és 
amatőr sportmérkőzéseket, amelyeket a megfelelő szervezetek 
bonyolítanak le, tekintet nélkül arra, hogy rendelkeznek-e saját 
objektummal:
- futball-, úszó-, teke-, boksz-, golf-, birkózó-, body building-, 
egészségmegőrző-, téli sportokkal foglalkozó-, sakk-, dominó-
, bridzs, atlétikai-, céllövészeti-, és más klubok.
- a hírveréshez és a sportmérkőzések lebonyolításához 
kapcsolódó teendők, 
- az önálló sportolók, –atléták-, a bírók-, az időmérők-, az 
oktatók-, a tanítók-, az edzők-, és mások tevékenységei,
- az iskolák sporthoz- és rekreációhoz kapcsolódó 
foglalatosságok,
- az autós- és lovassportok létesítményeinek teendői,
- más hasonló aktivitások.
92720 A más helyen nem említett, további rekreációs 
aktivitások
A jelen tevékenység magába foglalja a más helyen nem említett 
rekreációs aktivitásokat:
- a parkokhoz- és strandokhoz kapcsolódó teendők, beleértve 
az olyan objektumok bérlését is, mint az öltözők, szekrények, 
fekvőhelyek és mások.
- sporthorgászat,
- olyan rekreációs járművek bérlése, mint a kerékpár, lábbal 
meghajtott úszóalkalmatosságok, hátaslovak és mások.
55232 Turisztikai elszállásolás a háziiparban
A jelen tevékenység magába foglalja:
- rövidebb idejű tartózkodás esetén pihenőházakban és –
lakásokban való elszállásolás szolgáltatásait.
55233 További elszállásolásai lehetőségek rövidebb idejű 
tartózkodások esetén
A jelen tevékenység magába foglalja:
- a rövidebb idejű tartózkodások további elszállásolási 
lehetőségeinek szolgáltatásai.
55300 Éttermek
A jelen tevékenység magába foglalja:
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- ресторанима са самоуслуживањем као што су кафетерије
- ресторанима с брзо припремљеном храном, као што су 
хамбургер-барови и др.
- ресторанима из којих се храна носи
- киосцима с прженом рибом и кромпиром и др.
55510  Кантине
Ова делатност обухвата:
- продају оброка и пића, уобичајено по нижим ценама, 
одређеним групама лица, већином професионално 
повезаним:
- кантине у спортским организацијама и установама.
63300 Делатност путничких агенција и туроператора; 
помоћ туристима, на другом месту непоменута        
Ова делатност обухвата:
- делатност путничких агенција: 
- пружање информација и савета и планирање путовања
- организација путовања, смештаја и превоза путника и 
туриста
- продаја возних карата, пакет-аранжмана и др.
- делатност туроператора
- делатност туристичких водича
52480 Остала трговина на мало у специјализованим 
продавницама         
Ова делатност обухвата:
- продају на мало, укључујући и продају на мало робе која 
се обично продаје трговинама на велико: 
- спортска опрема
- игре и играчке
- сувенири, рукотворине и религијски предмети
- прибор за пецање
- опрема за камповање
- чамци
- бицикли.

Члан 5.
Центар има својство правнога лица.

Члан 6.
Средства Центра чине средства, права и обавеза на којима 
је право управљања, коришћења и располагања имала 
СОФК-а општине Ада на дан ступања на снагу Одлуке о 
оснивању Центра за спорт и физичку културу општине Ада, 
средства обезбеђена из буџета општине Ада непосредно 
од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, 
средства обезбеђена донаторством и из других извора у 
складу са законом.

Члан 7.
Центар има печат.
Печат Центра је округлог облика, пречника 40 мм. са 
крупно исписаним текстом: „Центар за спорт и физичку 
културу општине Ада – Аda Községi sport és testnevelési 
központ”.

Члан 8.
У раду и пословању Центра обезбеђује се службена 
употреба српског језика и ћирилично писмо и мађарског 
језика и писма.

Члан 9.
Органи управљања Центра су: Директор, управни одбор и 
надзорни одбор.

Члан 10.
Центар представља и заступа директор Центра или лице 
које он овласти.

- olyan élelmiszerek-, valamint azok mellé italok árusítása, 
amelyet általában a helyszínen, esetleg valamilyen vigasság 
keretében fogyasztanak el:
- az éttermekben,
- az önkiszolgálással rendelkező éttermekben, mint amilyenek 
a kávézók,
- a gyorsétkezdékben, mint amilyenek a hamburgert árusító 
bárok és más hasonlók,
- az elvitelre dolgozó éttermekben,
- sült halat, -krumplit és más hasonlókat árusító bódékban. 
55510 Kantinok
A jelen tevékenység magába foglalja:
- élelmiszerek- és italok árusítása általában alacsony árakon, 
meghatározott személyek általában professzionálisan 
összekötött csoportjának,
- a sport szervezetek és –alapítványok kantinjai
63300 Utazási ügynökségek és túravezetők tevékenysége, 
illetve további, nem említett területeken turistáknak nyújtott 
segítség
A jelen tevékenység magába foglalja:
- az utazási ügynökségek tevékenységeit:
- információ- és tanácsadás, valamint a nyaralás 
megtervezése,
- az utazók- és turisták útjának, elszállásolásának és 
utaztatásának megszervezés,
- vonatjegyek, üdülési csomagok árusítása,
- túravezetők tevékenysége,
- turistavezetők tevékenysége.
52480 További kiskereskedelmek a szakosodott üzletekben
A jelen tevékenység magába foglalja:
- a kiskereskedelmet, beleértve annak az árunak a 
kiskereskedelmi áron való forgalmazását, amelyeket általában 
a nagykereskedelmen belül szoktak forgalmazni, ilyen a:
- sportruházat,
- játékok és játékszerek,
- emléktárgyak, kézművességek és vallási tárgyak,
- horgászfelszerelés,
- kempingfelszerelés,
- csónakok,
- kerékpár.

5. szakasz
A központ jogi személy minőséggel rendelkezik.

6. szakasz
A központ eszközeit azok az eszközök, jogok és kötelezettségek 
alkotják, melyek igazgatásának, használatának és a felettük való 
rendelkezés jogával Ada Község TSZSZ-je rendelkezett az Ada 
Község Sport és Testnevelési Központjának megalapításáról 
szóló határozat hatályba lépése napján, továbbá azok az 
eszközök, melyeket Ada Község költségvetése szavatol 
közvetlenül a felhasználótól, a termékek és szolgáltatások 
értékesítésével a piacon, az adományok útján és a törvénnyel 
összhangban egyéb forrásokból biztosított eszközök.

7.szakasz
A központ pecséttel rendelkezik.
A pecsét kerek alakú, 40 mm átmérőjű, melyben körben 
helyezkedik el a következő felirat: : Центар за спорт и 
физичку културу општине Aда - Ada Községi sport és 
testnevelési központ.

8. szakasz
A központ tevékenységében és üzletvitelében szavatolja 
a szerb nyelv és cirill írásmód, valamint a magyar nyelv és 
írásmód használatát.

9. szakasz
A központ igazgatási szervei: az igazgató, az igazgató bizottság 
és a felügyelő bizottság.

10. szakasz
A központot a központ igazgatója vagy az általa felhatalmazott 
személy képviseli.



6. strana/oldal
17. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.11.2006.
2006.11.14.

Члан 11.
Рад и пословање Центра и његових органа су јавни.

Члан 12.
Надзор над законитошћу рада Центра врши надлежни 
орган управе.

II  ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 13.
Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се у 
складу са законом и Одлуком о оснивању Центра.

Члан 14.
Центар има финансијски план.
Финансијски план Центра доноси се за једну календарску 
годину.
По истеку календарске године доноси се завршни рачун 
Центра.

Члан 15.
Финансијски план и завршни рачун доноси Управни одбор 
Центра.
Наредбодавац за извршење финансијског плана је директор 
Центра.
У остварењу своје функције из претходног става директор 
је дужан да се придржава одлука управног одбора донетих 
у складу са законом.

Члан 16.
О коришћењу средстава Центра одлучује Управни одбор у 
складу са Законом.

III   ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ЦЕНТРА

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА

Члан 17.
Центар има директора.
Директор руководи Центром, представља и заступа Центар 
и руководи радом стручне службе Центра.

Члан 17/a.
За директора може бити именовано лице које поред 
Законом предвиђених општих услова испуњава и следеће 
посебне услове:
1. да има најмање IV степен стручности општег смера или 
VI степен стручности педагога физичког васпитања,
2. да има организациону способност,
3. да има радно искуство најмање 3 године на пословима 
спорта и физичке културе од општег интереса,
4. да има прихватљив програм развоја спорта у општини 
Ада,
5. да се не води против њега истрага, нити је кажњаван 
за кривична дела због којих би био неподобан за 
руковођење,
6. да се користи језиком и писмом друштвене средине.
Предност имају лица чије је стално место пребивалишта 
општина Ада.

Члан 18.
Директора Центра за спорт и физичку културу општине 
Ада именује и разрешава Скупштина општине Ада као 
оснивач Центра за спорт и физичку културу општине Ада, 
на основу јавног конкурса на мандатни период од 4 год. 
Конкурс за именовање Директора расписује и спроводи 
Управни одбор Центра за спорт и физичку културу 
општине Ада.
Конкурс за именовање Директора је отворен 8 дана од 

11. szakasz
A központ és szerveinek tevékenysége és üzletvitele 
nyilvános.

12. szakasz
A központ tevékenységének törvényességét az illetékes  
közigazgatási szerv ellenőrzi.

II. PÉNZELÉS

13. szakasz
A központ tevékenységének végzéséhez szükséges eszközök 
biztosítása a törvénnyel és a központ alapításáról szóló 
határozattal összhangban történik.

14. szakasz
A központ pénzügyi tervvel rendelkezik.
A központ a pénzügyi tervét egy kalendáriumi évre szólóan 
hozza meg.
A kalendáriumi év lejártakor a központ meghozza a 
zárszámadást. 

15. szakasz
A pénzügyi tervet és a zárszámadást a központ igazgató 
bizottsága hozza meg.
A pénzügyi terv végrehajtására a központ igazgatója ad 
utasítást.
Az igazgató az előző bekezdésben említett szerepének 
gyakorlásakor köteles betartani az igazgató bizottság által a 
törvénnyel összhangban meghozott határozatot.

16. szakasz
A központ eszközeinek használatáról a törvénnyel összhangban 
az igazgató bizottság dönt.

III.  A KÖZPONT IGAZGATÁSI SZERVEI:

A KÖZPONT IGAZGATÓJA:

17. szakasz
A központ igazgatóval rendelkezik.
Az igazgató irányítja, képviseli a központot, valamint irányítja 
a központ szakszolgálatának tevékenységét.

17/a. szakasz
Igazgatóvá az a személy nevezhető ki, aki a törvényben 
előirányozott általános feltételek mellett eleget tesz a következő 
külön feltételeknek is:
1. legalább IV fokú általános szakirányú, vagy VI fokú 
testnevelés-tanári végzettséggel rendelkezzen,
2. szervezőképességgel rendelkezzen,
3. legalább három év munkatapasztalattal rendelkezzen a 
közérdekű sport és estnevelés tevékenységében,
4. elfogadható, Ada községre vonatkozó sportfejlesztési 
programmal rendelkezzen,
5. ne legyen folyamatban ellene eljárás, ne legyen büntetett 
előéletű olyan tettek elkövetése végett, melyek okán alkalmatlan 
lenne a vezetői tisztségre.
6. ismernie kell a környezetnyelvet és –írásmódot.
Előnyben részesülnek az Ada község területén állandó 
lakóhellyel rendelkező személyek.

18. szakasz
Ada Község Sport és Testnevelési Központjának igazgatóját az 
Ada Község Sport és Testnevelési Központjának alapítójaként 
nyilvános pályázat útján, négyéves megbízatási időre szólóan 
Ada Község Képviselő-testülete nevezi ki, és menti fel.
Az igazgató kinevezéséről szóló pályázatot az Ada Község 
Sport és Testnevelési Központjának igazgató bizottsága írja ki, 
és folytatja le.
Az igazgató kinevezésére kiírt pályázat Ada Község illetékes 
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дана објављивања на огласној табли Надлежног завода 
за тржиште рада општине Ада и у ‘’Службеном листу 
општине Ада’’. 
Од пријављених кандидата који испуњавају услове 
конкурса Управни одбор Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада предлаже оснивачу једног или више 
њих за именовање Директора Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада.

Члан 18/а.
У случају непријављивања кандидата на јавни конкурс, 
Управни одбор Центра поново расписује конкурс за 
именовање Директора Центра за спорт и физичку културу 
општине Ада, а оснивач својом одлуком именује В.Д. 
Директора Центра у складу са Законом до спровођења 
поступка именовања, а најдуже до годину дана.

Члан 19.
Директор Центра име права и дужности директора 
предузећа.
За свој рад директор Центра одговара оснивачу – 
Скупштини општине Ада.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 20.
Управни одбор Центра има пет чланова.
Управни одбор именује и разрешава оснивач-Скупштина 
општине Ада са тим да се један члан Управног одбора 
именује из реда запослених у Центру.
Управни одбор Центра именује се на време од четири 
године.
Управни одбор за свој рад одговара оснивачу.

Члан 21.
Управни одбор:
- Доноси статут Центра
- Одлучује о пословању Центра
- Одлучује о усвајању извештаја о раду, финансијског 
плана и завршног рачуна
- Доноси програм рада Центра
- Одлучује о коришћењу средстава Центра у складу са 
законом
- Доноси опште акте којима се уређује организација и рад 
стручне службе
- Обавља и друге послове утврђене законом и овим 
Статутом.

Члан 22.
Управни одбор има председника.
Председник Управног одбора бира се из реда именованих 
чланова на својој конститутивној седници.
Председник Управног одбора бира се на време од четири 
године.
Права и дужности председника Управног одбора утврђују 
се  пословником о раду Управног одбора.

Члан 23.
Председник Управног одбора за свој рад одговара Управном 
одбору и оснивачу.

Члан 24.
Организација, начин рада и одлучивања Управног одбора 
уређује се Пословником о његовом раду.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 25.
Надзорни одбор има три члана
Надзорни одбор Центра именује и разрешава оснивач – 

munkaközvetítő szolgálatának hirdetőtábláján, illetve Ada 
Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított 8 
napon belül nyitott.
A pályázat feltételeinek megfelelő jelentkezők közül Ada 
Község Sport és Testnevelési Központjának igazgató bizottsága 
az alapítónak egy vagy több személyt javasol az Ada Község 
Sport és Testnevelési Központjának igazgatói tisztségére.

18/a. szakasz
Amennyiben a nyilvános pályázatra nincs jelentkező, a 
központ igazgató bizottsága újra kiírja az Ada Község Sport 
és Testnevelési Központja igazgatójának kinevezéséről szóló 
pályázatot, míg az alapító, a kinevezési eljárás lefolytatásáról 
szóló törvénnyel összhangban, a központ élére határozattal 
legfeljebb egy éves időszakra vonatkozóan megbízott igazgatót 
nevez ki.

19.szakasz
A központ igazgatója vállalatigazgatói jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik.
A központ igazgatója munkájáért az alapítónak, Ada Község 
Képviselő-testületének felel.

IGAZGATÓ BIZOTTSÁG

20. szakasz
A központ igazgató bizottsága öt tagból áll.
Az igazgató bizottságot az alapító – Ada Község Képviselő-
testülete nevezi ki, és menti fel azzal, hogy az igazgató bizottság 
egyik tagját a központban dolgozók sorából nevezi ki.
A központ igazgató bizottságának kinevezése négyéves 
időszakra vonatkozik.
Az igazgató bizottság munkájáért az alapítónak felel.

21. szakasz
Az igazgató bizottság:
- meghozza a központ statútumát,
- dönt a központ működéséről,
- dönt a munkajelentés, a pénzügyi terv, a zárszámadás 
elfogadásáról,
- meghozza a központ munkaprogramját,
- dönt a központ eszközeinek használatáról a törvénnyel 
összhangban,
- meghozza a szakszolgálat szervezetét és tevékenységét 
szabályozó általános ügyiratokat,
- a törvényben és a jelen statútumban megállapított egyéb 
tevékenységeket végez.

22.szakasz
Az igazgató bizottság elnökkel rendelkezik.
Az igazgató bizottság elnöke a kinevezett tagok soraiból kerül 
megválasztásra a bizottság alapító ülésén.
Az igazgató bizottság elnöke megválasztása négy évre szól.
Az igazgató bizottság elnökének jogait és kötelezettségeit az 
igazgató bizottság munkaügyrendje állapítja meg.

23. szakasz
Az igazgató bizottság elnöke munkájáért az igazgató 
bizottságnak és az alapítónak felel.

24. szakasz
Az igazgató bizottság megszervezését, munkamódszerét és 
döntéseit az igazgató bizottság munkaügyrendje szabályozza.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

25. szakasz
A felügyelő bizottság három tagból áll. 
A központ felügyelő bizottságát az alapító – Ada Község 
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Скупштина општине Ада са тим што се један члан именује 
из реда запослених у Центру.
Надзорни одбор Центра именује се на време од четири 
године.
Надзорни одбор има председника, којег бира из реда својих 
чланова.
Организација, начин рада и одлучивање Надзорног одбора 
уређују се пословником о његовом раду.

Члан 26.
Надзорни одбор врши контролу и надзор над радом 
Центра и његових органа, прегледа годишњих извештаја о 
пословању и годишњи обрачун.
О резултатима надзора у писменом облику Надзорни одбор 
обавештава Управни одбор Центра и Скупштину општине 
Ада.
За свој рад надзорни одбор одговора оснивачу.

IV  ЈАВНОСТ РАДА – ОДГОВОРНОСТ И 
ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 27.
Центар и његови органи одговарају за законито и правилно 
вршење својих послова оснивачу.

Члан 28.
Рад Центра и његових органа је  јаван изузев у случајевима 
када је то законом или актом донетим на основу закона 
другачије одређено.
Органи Центра су у своме раду дужни обезбедити заштиту 
тајности одређених докумената и података, у случајевима 
кад је то законом или актом Центра одређено.

Члан 29.
Јавност рада Центра и његових органа обезбеђује се:
- Подношењем извештаја о раду и достављањем 
информација о раду и одлукама – оснивачу.
- На други погодан начин (штампа, јавни огласи, 
обавештења путем других средстава информисања и др.)

V НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА

Члан 30.
Надзор над законитошћу рада Центра врши надлежни 
орган управе.

Члан 31.
Кад орган управе надлежан за вршење надзора над 
законитошћу рада Центра утврди да Центар не испуњава 
Законом прописане услове за рад или не остварује законом 
утврђене циљеве и задатке, одредиће му рок за извршавање 
тих услова и о томе обавестити оснивача.
Уколико Центар не испуни услове из претходног става 
у одређеном року надлежни орган управе решењем 
ће забранити даљи рад Центра и о томе ће обавестити 
оснивача.

Члан 32.
Центар може бити укинут у случајевима предвиђеним 
законом.

Члан 33.
Поступак за укидање Центра покреће оснивач или орган 
управе надлежан за вршење надзора над законитошћу рада 
Центра.

Члан 34.
Одлуку о укидању установе доноси оснивач – Скупштина 
општине Ада.

Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel azzal, hogy bizottság 
egyik tagját a központban dolgozók sorából nevezi ki.
A központ felügyelő bizottságának kinevezése négyéves 
időszakra vonatkozik.
A felügyelő bizottság elnökkel rendelkezik, melyet a tagjai 
sorából választ ki.
Az felügyelő bizottság megszervezését, munkamódszerét és 
döntéseit az igazgató bizottság munkaügyrendje szabályozza.

26. szakasz
A felügyelő bizottság ellenőrzi, és felügyeli a központ, illetve 
annak szerveinek munkáját, átnézi az évi munkajelentést és az 
évi elszámolást. 
Az ellenőrzés eredményeiről a felügyelő bizottság írásos 
formában értesíti a központ igazgató bizottságát és Ada Község 
Képviselő-testületét.
A felügyelő bizottság munkájáért az alapítónak felel.

IV. A TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA – 
FELELŐSSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS

27. szakasz
A központ és szervei tevékenységük törvényes és szabályos 
végzéséért az alapítónak felel.

28. szakasz
A központ és szerveinek tevékenysége nyilvános kivéve, ha a 
törvény, vagy a törvény alapján meghozott ügyiratok másként 
rendelkezik.
Amennyiben a törvény vagy a központ ügyirata meghatározza, 
a központ szervei tevékenységük során kötelesek szavatolni 
meghatározott okiratok és adatok titkosságát. 

29. szakasz
A központ és szervei tevékenységének nyilvánosságát 
szavatolja:
- az alapítónak átadott munkajelentés, illetve a tevékenységről 
és a döntésekről szolgáltatott információk,
- egyéb megfelelő módon (sajtó, nyilvános hirdetések, egyéb 
tájékoztató eszközök révén, stb.)

V. A TEVÉKENYSÉG TÖRVÉNYESSÉGE FELETTI 
FELÜGYELET

30. szakasz
A központ tevékenységének törvényessége feletti felügyeletet 
az illetékes közigazgatási szerv végzi.

31. szakasz
Amikor a központ tevékenységének törvényessége feletti 
felügyeletre illetékes közigazgatási szerv megállapítja, hogy a 
központ nem tesz eleget a törvényben előírt munkafeltételeknek, 
illetve nem teljesíti a törvényben megállapított célokat és 
feladatokat, határidőt szab a számára az adott feltételek 
végrehajtására, s erről értesíti az alapítót.
Amennyiben a központ a meghatározott határidőn belül nem 
tesz eleget az előző bekezdésben szereplő feltételeknek, az 
illetékes közigazgatási szerv végzésével megtiltja a központ 
további működését, s erről értesíti az alapítót.

32. szakasz
A központ a törvényben előirányozott esetekben 
megszüntethető.

33. szakasz
A központ megszüntetésének eljárását az alapító vagy a 
központ tevékenységének törvényessége feletti felügyeletre 
illetékes igazgatási szerv indítja el.

34. szakasz
Az intézmény megszüntetéséről szóló határozatot az alapító 
– Ada Község Képviselő-testülete hozza meg.



9. strana/oldal
17. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14.11.2006.
2006.11.14.

На основу Одлуке о укидању Центра спроводи се поступак 
редовне ликвидације у складу са законом.

VI СТРУЧНА СЛУЖБА ЦЕНТРА

Члан 35.
Стручне, административне, финансијске, књиговодствене, 
нормативне и друге послове Центра обавља стручна 
служба.
Обављање појединих стручних и других послова за 
потребе Центра може се поверити другим органима, 
организацијама, заједницама или појединцима.

Члан 36.
Рад стручне службе Центра организује и њиме руководи 
директор Центра.
Директор Центра одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима радника стручне службе из радног односа 
по закону, Колективном уговору овом Статуту и другим 
актима органа Центра.

Члан 37.
Права, обавезе и одговорности запослених у Центру 
уређују се применом прописа о запосленима у државним 
органима, закона, колективног уговора овог Статута и 
општих аката Центра донетим на основу закона и овог 
Статута.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.
О предлогу за доношење и промене Статута одлучује 
Управни  одбор.
Предлог за доношење или измену и допуну статута могу 
поднети директор, Надзорни одбор и оснивач – Скупштина 
oпштине Ада.

Члан 39.
Ако предлог за доношење, измене или допуне Статута не 
буде усвојен, нови предлог по овом питању не може се 
поднети пре истека рока од шест месеци, рачунајући од 
дана када је предлог одбијен.

Члан 40.
Управни и надзорни одбор Центра донеће своје опште акте 
у року од 30 дана од дана доношења овог Статута.

Члан 41.
Овај Статут као и измене и допуне Статута Центра за спорт 
и физичку културу општине Ада ступају на снагу даном 
објављивања на огласној табли Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада.

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АДА
Број:  03-12/9 
Дана: 30. 11. 2005. године 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  ЦЕНТРА,
Месарош Ласло, с.р.

A központ megszüntetéséről szóló határozat alapján a 
törvénnyel összhangban rendes felszámolási eljárás indul.

VI. A KÖZPONT SZAKSZOLGÁLATA

35. szakasz
A központ szakmai, adminisztrációs, pénzügyi, könyvelési, 
szabályzati és egyéb feladatait a szakszolgálat végzi.
A központ a számára szükséges egyes szakmai és egyéb 
feladatokat átruházhatja más szervekre, szervezetekre, 
egyesületekre vagy egyénekre.

36. szakasz
A központ szakszolgálatának tevékenységét a központ 
igazgatója szervezi meg és vezeti.
A központ igazgatója dönt a szakszolgálat alkalmazottainak 
a munkaviszonnyal járó jogairól, kötelezettségeiről és 
felelősségéről a törvény, a kollektív szerződés, a jelen statútum, 
és a központ szerveinek egyéb ügyiratai alapján.

37. szakasz
A központ alkalmazottainak jogai, kötelezettségei és felelőssége 
az állami szervekben dolgozókról szóló előírások, a törvény, a 
kollektív szerződés, a jelen statútum és a központnak a törvény, 
illetve a jelen statútum alapján meghozott általános ügyiratok 
alkalmazása révén rendeződnek.

VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. szakasz
A statútum meghozatalának és módosításának javaslatáról az 
igazgató bizottság dönt.
A statútum meghozatalának, vagy módosításának és 
kiegészítésének javaslatát benyújthatja az igazgató, a felügyelő 
bizottság és az alapító – Ada Község Képviselő-testülete.

39. szakasz
Amennyiben a statútum meghozataláról, módosításáról vagy 
kiegészítéséről szóló javaslat nem kerül elfogadásra, új javaslat 
erre vonatkozóan a javaslat elutasításától számított hat hónapos 
határidő lejárta előtt nem nyújtható be.

40. szakasz
A központ igazgató és felügyelő bizottsága a jelen statútum 
meghozatalától számított 30 napon belül meg fogja hozni az 
általános ügyiratait.

41. szakasz
A jelen statútum, valamint az Ada Község Sport és Testnevelési 
Központja statútumának módosításai és kiegészítései az Ada 
Község Sport és Testnevelési Központjának hirdetőtábláján 
való megjelenésétől hatályos.

ADA KÖZSÉGI SPORT ÉS 
TESTNEVELÉSI KÖZPONT 
Szám: 03-12/9                                                                      
Dátum: 2005.11.30.
 Mészáros László, s. k.

AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE


