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1./
На основу Закључка о утврђивању и објављивању 
пречишћеног текста Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, бр. 19/2006), Комисија за статутарна 
питања на седници одржаној дана 16.01.2007. године 
утврдила је пречишћени текст Статута општине Ада.
Пречишћени текст Статута општине Ада обухвата:
1. Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“, 
бр. 22/2004) - основни текст, из којег су изостављени члан 
94. којим је утврђено да ступањем на снагу тог статута 
престаје да важи Статут општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, бр. 6/2002 и 14/2002), члан 95. којим је 
утврђено да ће органи општине Ада ускладити своје опште 
акте са одредбама тог статута у року од 6 месеци од дана 
његовог ступања на снагу и да постојеће месне заједнице 
на територији општине настављају са радом, и члан 96. 
којим је утврђено када тај статут ступа на снагу.
2. Одлуку о допуни Статута општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, бр. 12/2005), из које је изостављена тачка 
II. којом је утврђено када та одлука ступа на снагу.
3. Одлуку о изменама и допунама Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 19/2006), из које 
је изостављен члан 26. којим је утврђено када та одлука 
ступа на снагу.

СТАТУТ
ОПШТИНЕ АДА

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Општина Ада је основна територијална јединица у којој 
грађани остварују локалну самоуправу, у складу са 
Уставом, законом и овим статутом.

Члан 2.
Територију општине Ада, утврђену законом, чине насељена 
места, односно подручја катастарских општина које улазе 
у њен састав, и то:

Насељено место   Катастарска општина
Ада  Ada  Ада     Ada
Мол  Mohol  Мол     Mohol
Утрине  Törökfalu Утрине     Törökfalu
Оборњача Völgypart Оборњача Völgypart
Стеријино Valkai sor Ада     Ada

Члан 3.
Седиште општине је у Ади.

Члан 4.
Општина има својство правног лица и представља је 
председник општине.

Члан 5. 
Општина Ада има печат округлог облика, пречника 55 
мм који садржи следећи текст исписан у концентричним 
круговима:
„Република Србија – Szerbia Köztársaság
Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság Autonóm 
Tartomány
Општина Ада – Ada Község“.
У средини печата налази се грб Републике Србије.

Члан 6.
Општина има као своје симболе грб и заставу, који 

Az Ada Község Statútuma tisztázott szövegének megállapításáról 
szóló záróhatározat (Ada Község Hivatalos Lapja, 19/2006 
szám) alapján a statútum bizottság a 2007.01.16-án tartott 
ülésén megállapította Ada Község Statútumának tisztázott 
szövegét.
Ada Község Statútumának tisztázott szöveg magába foglalja:
1. Ada Község Statútumát (Ada Község Hivatalos Lapja, 
22/2004 szám) – melyből kimarad a 94. szakasz, mely 
megállapította, hogy annak a statútumnak a hatályba lépésével 
érvényét veszti Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 6/2002 és 14/2002 szám), a 95. szakasz, mely kimondja, 
hogy Ada Község szerveinek össze kell hangolniuk általános 
ügyirataikat ezen statútum rendelkezéseivel annak hatályba 
lépésétől számított 6 hónapon belül, valamint, hogy a község 
területén meglévő helyi közösségek folytatják a munkájukat, 
illetve a 96. szakasz, mely tartalmazza a szóban forgó statútum 
hatályba lépésének időpontját.
2. Az Ada Község Statútumának kiegészítéséről szóló 
határozatot (Ada Község Hivatalos Lapja, 12/2005 szám), 
melyből kimarad a II. pont, mely kimondja, hogy az adott 
határozat mikor lép hatályba.
3. Az Ada Község Statútumának módosításáról és 
kiegészítéséről szóló határozatot (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 19/2006 szám), melyből kimarad a 26. szakasz, mely 
kimondja, hogy az adott határozat mikor lép hatályba.

ADA KÖZSÉG
STATÚTUMA

(TISZTÁZOTT SZÖVEG)

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz
Ada Község alapvető területi egység, melyben a polgárok az 
alkotmánnyal, a törvénnyel és a jelen statútummal összhangban 
érvényesítik a helyi önkormányzatot.

2. szakasz
Az Ada Község törvény által meghatározott területét a 
következő települések, illetve kataszteri községek alkotják:

Települések:  Kataszteri községek 
Aда     Ada  Aда  Ada
Moл     Mohol Moл  Mohol
Утрине     Törökfalu Утрине  Törökfalu
Oборњача Völgypart Oборњача Völgypart
Стеријино Valkaisor Aда  Ada

3. szakasz
A község székhelye Adán van.

4. szakasz
A községnek jogi személyi jellege van, és a község elnöke 
képviseli.

5. szakasz
Ada Község pecséttel rendelkezik, amely kör alakú, átmérője 
55 mm, és koncentrikus körök formájában a következő 
szöveget tartalmazza:
 „Republika Srbija - Szerb Köztársaság.
 Autonomna Pokrajina Vojvodina - Vajdaság Autonóm 
Tartomány.
 Opština Ada - Ada Község“.
A pecsét közepében a Szerb Köztársaság címere helyezkedik 
el.

6. szakasz
A községnek saját szimbólumai (jelképei) vannak, éspedig a 
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изражавају њене историјске, културне, привредне и 
географске особености.
Грб општине  је у облику штита сребрнасто-беле боје у чијој 
средини стоји граничар са косом и брковима мрко-смеђе 
боје, обучен у мундир плаве, панталоне црвене и чизме 
жуте боје. Граничар у десној руци држи мач боје светлог 
челика са врховима на горе, а у левој спуштеној руци рало 
мрко-сиве боје. Непосредно изнад штита налази се златно-
жута круна са пет кракова чији су врхови украшени драгим 
камењем округлог облика, тиркизно плаве боје.
Застава општине је четворобојна са отиском грба општине 
у средини.
Застава је хоризонталног облика и има шест поља исте 
дужине дуж заставе, у следећим бојама: прво поље плаве 
боје, друго поље беле боје, треће и четврто поље црвене 
боје, пето поље беле боје и шесто поље зелене боје.
Симболи општине се могу истицати само уз државне 
симболе. Детаљнији изглед, садржина, графички приказ 
отиска симбола општине, као и начин и услови њихове 
употребе ближе се уређује  посебном одлуком Скупштине 
општине.

Члан 7.
Општина Ада има свој дан.
Дан општине Ада је 2. јул, дан када су Ади, као сеоском 
насељу, 1835. године, краљевском повељом додељене 
привилегије  града - варошице.
Дан општине се обележава пригодним манифестацијама.

Члан 8.
Општина установљава награде и друга јавна признања 
организацијама и појединцима за значајна остварења у 
области производње, науке, културе, уметности, спорта и 
другим областима живота, рада и стваралаштва.
Општина може додељивати звања почасног грађанина 
општине Ада.
Врсте награда и других јавних признања, услови и начин 
њиховог додељивања и додељивање звања почасног 
грађанина, утврђују се посебном одлуком.

Члан 9.
Општина утврђује називе улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на својој 
територији.
Одлуку у смислу претходног става доноси Скупштина 
општине.

Члан 10.
Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних 
потреба становништва на одређеном подручју, општина 
може да образује месну заједницу или други облик месне 
самоуправе, у складу са законом и овим статутом.

Члан 11.
Општина развија привредну, културну и другу сарадњу са 
градовима и општинама у земљи и иностранству.
Општина, њени органи и службе као и предузећа, установе 
и друге организације чији је оснивач, сарађују са градовима 
и другим општинама ради остваривања заједничких 
циљева, планова и програма развоја, као и других потреба 
од заједничког интереса.
У остваривању сарадње општина може да удружује средства 
са другим општинама, да образује заједничке органе, 
организације и службе и да предузима друге заједничке 
активности значајне за општину и њене грађане.

Члан 12.
Општина може остваривати сарадњу у областима од 
заједничког интереса са одговарајућим јединицама локалне 

címer és a zászló, amelyek kifejezik a kulturális, gazdasági és 
a földrajzi sajátosságait.
A község címere ezüstös-fehér színű és pajzs alakú, amelynek 
közepén gesztenyebarna hajú és bajuszú határőr áll. A határőr 
kék színű atillát, piros nadrágot és sárga csizmát visel. A 
határőr a jobb kezében világos acél színű kardot tart a hegyével 
felfelé, míg a leeresztett bal karjában egy barnás-szürke színű 
csoroszlyát tart. Közvetlenül a pajzs felett aranysárga színű 
korona helyezkedik el. A koronának öt ága van, amelynek 
csúcsait gömb alakú türkizkék színű drágakövek díszítik.
A község zászlója négyszínű, közepén a község címerével. A 
zászló hat, vízszintesen elhelyezkedő, egyforma hosszúságú 
mezőből áll, melyek a következők: az első mező kék színű, a 
második mező fehér, a harmadik és a negyedik mező piros, az 
ötödik mező fehér, a hatodik mező pedig zöld színű.  
A község szimbólumai csak az állami szimbólumok mellett 
tüntethetők fel.
A község címerének részletes leírását, tartalmát és lenyomatának 
grafikus ábrázolását, valamint használatának módját és
feltételeit a községi képviselő-testület külön határozata fogja 
szabályozni.

7. szakasz
Ada Községnek van ünnepnapja.
Ada Község ünnepe július 2, annak a napnak az évfordulója, 
melyen 1835-ben Ada, királyi adománylevéllel mezővárosi 
státuszt kapott.
A község napjának megünneplése megfelelő rendezvényeken 
történik.

8. szakasz
A község díjakat és nyilvános elismeréseket határozhat meg, 
amelyekben a termelés, a tudomány, a művelődés, a művészet 
és a sport terén, valamint egyéb területeken kiemelkedő 
teljesítményt megvalósító szervezetek és személyek 
részesülhetnek.
A község az arra érdemes személyt, saját díszpolgárává 
nyilváníthatja.
A díjak és a nyilvános elismerések fajtáit, adományozásuk 
feltételeit és módját valamint, a díszpolgárrá nyilvánítás 
feltételeit és módját, külön határozat szabályozza.

9. szakasz
A község saját területén meghatározza az utcák, a terek a 
városnegyedek, a tanyacsoportok és a lakott területek egyéb 
részeinek elnevezését.
Az előző szakasz értelmében, a határozatot a községi képviselő-
testület hozza meg.

10. szakasz
A meghatározott területen élő lakosság általános-, mindennapi- 
és közszükségleteinek kielégítése érdekében a község helyi 
közösséget létesíthet, illetve létrehozhatja az önkormányzat 
egyéb helyi illetékességű formáját, a törvénnyel és a jelen 
statútummal összhangban.

11. szakasz
Ada Község gazdasági, művelődési és egyéb együttműködést 
valósít meg a hazai és külföldi községekkel és városokkal.
A község, a szervei és szolgálatai, valamint azok a vállalatok, 
intézmények és egyéb szervezetek, amelyeknek a község az 
alapítója, együttműködnek más városokkal és községekkel a 
közös céljaik, fejlesztési terveik és programjaik megvalósítása, 
valamint a közös érdekeiket szolgáló szükségletek kielégítése 
céljából.
Az együttműködés alkalmával a község társíthatja eszközeit 
más községekkel, a közös szervek, szervezetek és szolgálatok 
létrehozása, valamint a község és a polgárok érdekeit képező 
egyéb közös tevékenység végzése érdekében.

12. szakasz
A község a közös érdekeket képező területeken együttműködést 
valósíthat meg más államok helyi önkormányzatainak 



самоуправе у другим државама и са њиховим органима, 
као и са међународним асоцијацијама локалне власти, у 
складу са Уставом и законом.
Органи општине могу сарађивати са невладиним 
организацијама, хуманитарним организацијама и другим 
организацијама, у интересу општине и њених грађана.

Члан 13.
Одлуку о сарадњи, односно повезивању са градовима и 
општинама у земљи и иностранству доноси Скупштина 
општине.
Општина може поједине општине и градове у земљи и 
у иностранству, са којима стално сарађује прогласити 
братским општинама и градовима, о чему ће се донети 
посебна одлука - повеља Скупштине општине.

Члан 14.
У општини Ада у службеној употреби је српски језик и 
ћириличко писмо, и мађарски језик и писмо.

Члан 15.
Рад органа општине Ада је доступан јавности.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се:
1. објављивањем аката које доноси Скупштина општине 
и други органи општине у «Службеном листу општине 
Ада»,
2. одржавањем конференција за штампу и издавањем 
саопштења,
3. јавним расправама о предлозима аката у случајевима 
прописаним законом, овим статутом и одлукама органа 
општине,
на начин и по поступку утврђен Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја.
Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују 
пословником о раду Скупштине општине и одлукама 
других органа општине.

II.  ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ

Члан 16.
Општина Ада врши послове из свог изворног делокруга 
утврђеног Уставом и законом, послове који су општини 
поверени из оквира права и дужности Републике и 
Аутономне Покрајине Војводине, као и друге послове 
утврђене овим статутом.

Члан 17.
Општина Ада, преко својих органа, у складу са Уставом и 
законом:
1. доноси програме развоја,
2. доноси урбанистичке планове,
3. доноси буџет и завршни рачун,
4. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних 
делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, 
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски 
градски и приградски превоз путника у друмском 
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, 
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних 
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање 
и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и 
организационе, материјалне и друге услове за њихово 
обављање, 
5. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности 
њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за 
одржавање стамбених зграда,
6. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у 
станове и заједничке просторије у стамбеним зградама,
7. доноси програме уређења грађевинског земљишта, 
утврђује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења 
грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
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megfelelő egységeivel, azok szerveivel, valamint a helyi 
hatalom nemzetközi egyesületeivel, az alkotmánnyal és a 
törvénnyel összhangban.
A községi szervek együttműködhetnek a nem kormányzati, az 
emberbaráti és az egyéb szervezetekkel, a község és polgárai 
érdekeinek megvalósítása céljából.

13. szakasz
A hazai és a külföldi városokkal és községekkel való 
együttműködésről és kapcsolatteremtésről szóló határozatot a 
községi képviselő-testület hozza meg.
A község testvérvárossá nyilváníthat egyes hazai és külföldi 
községeket és városokat, amelyekkel állandóan együttműködik, 
és erről a községi képviselő-testület külön határozatot - 
alapokmányt hoz meg.

14. szakasz
Ada Községben hivatalosan a szerb nyelv és a cirill írás, 
valamint a magyar nyelv és írás használatos.

15. szakasz
Ada Község szerveinek munkája nyilvános.
A munka nyilvánosságát és a polgárok tájékoztatását 
részletesebben a községi képviselő-testület ügyrendje és a 
község egyéb szerveinek határozata szabályozza.
A munka nyilvánosságát és a polgárok tájékoztatását 
biztosítja:
1) a képviselő-testület és a község egyéb szervei által 
meghozott ügyiratoknak az Ada Község Hivatalos Lapjában 
való megjelentetése,
2) a sajtó számára tartott konferenciák és a kiadott 
közlemények,
3) az ügyiratok javaslatairól tartott nyilvános viták, amennyiben 
a törvény, a jelen statútum vagy a községi szervek határozatai 
előírják.
A közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló 
törvényben előírt eljárásnak és módnak megfelelően.

II. A KÖZSÉG FELADATKÖRE

16. szakasz
Ada Község végzi az alkotmány és a törvény által meghatározott 
eredeti hatáskörébe sorolt munkákat, a községre a köztársaság 
és az autonóm tartomány feladat- és jogköréből átruházott 
teendőket, valamint, a jelen statútum által meghatározott egyéb 
munkákat.

17. szakasz
Ada Község, a saját szervei által, az alkotmánnyal és törvénnyel 
összhangban:
1) meghozza a fejlesztési programokat;
2) meghozza a városrendezési terveket;
3) meghozza a költségvetést és a zárszámadást;
4) szabályozza és biztosítja a közművesítéssel kapcsolatos 
tevékenységet (a víz tisztítása és a vízellátás, a melegvízzel és 
gőzzel való ellátás, a városi és a városközi utas szállítás és a 
közúti közlekedés, a városokban és a településeken a tisztaság 
fenntartása, a hulladéktároló karbantartása, a piacterek, a 
parkok, a zöld területek, a rekreációs és az egyéb közterületek, a 
parkolók, a közvilágítás karbantartása, rendezése és  használata, 
a temetők rendezése és karbantartása és a temetkezés stb.), 
valamint azok végrehajtásának szervezési, anyagi és egyéb 
feltételeit;
5) gondoskodik a lakóépületek karbantartásáról és a biztonságos 
használatukról, valamint meghatározza a lakóépület 
karbantartása utáni térítmény magasságát;
6) végrehajtja a lakásokba és a lakóépületek közös helyiségeibe 
jogtalanul beköltözött személyek kilakoltatását;
7) meghozza az építési telekrendezés programjait, meghatározza 
és biztosítja az építési telekrendezés - használattal kapcsolatos 
munkák végzését és meghatározza a telekrendezési és 
telekhasználati térítmény magasságát;
8) rendezi és biztosítja az igazgatása alatt álló üzletek 
használatát, és felügyel az ügyviteli területek használatára;
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8. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора 
којим управља и врши надзор над коришћењем пословног 
простора,
9. стара се о заштити животне средине, доноси програме 
коришћења и заштите природних вредности и програме 
заштите животне средине, локалне акционе и санационе 
планове, у складу са стратешким документима и својим 
интересима и специфичностима, и утврђује посебну 
накнаду за заштиту и унапређење животне средине,
10. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе 
на изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, одржавање, 
заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу,
11. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију 
ауто-такси превоза путника,
12. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској 
пловидби који се врши на територији општине, као и 
одређује делове обала и воденог простора на којима се 
могу градити хидрограђевински објекти и постављати 
пловни објекти,
13. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и 
структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради 
задовољавања потреба локалног становништва,
14. оснива установе и организације у области основног 
образовања, културе, примарне здравствене заштите, 
физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и 
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање,
15. организује вршење послова у вези са заштитом 
културних добара од значаја за општину, подстиче развој 
културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад 
музеја и библиотеке и других установа културе чији је 
оснивач,
16. организује заштиту од елементарних и других већих 
непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово 
отклањање, односно ублажавање њихових последица,
17. доноси основе заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом 
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о 
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака 
другој култури,
18. уређује и утврђује начин коришћења и управљања 
изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује 
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности 
и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја,
19. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење 
и унапређење подручја са природним лековитим 
својствима,
20. подстиче и стара се о развоју туризма на својој 
територији и утврђује висину боравишне таксе,
21. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, 
занатства, трговине, уређује радно време, места на којима 
се могу обављати одређене делатности и друге услове за 
њихов рад,
22. користи средства у државној својини и стара се о 
њиховом очувању и увећању,
23. уређује и организује вршење послова у вези са држањем 
и заштитом домаћих и егзотичних животиња,
24. организује вршење послова правне заштите својих 
права и интереса,
25. образује органе, организације и службе за потребе 
општине и уређује њихову организацију и рад,
26. подстиче и помаже развој задругарства,
27. организује, по потреби, службу правне помоћи 
грађанима,
28. стара се о заштити и остваривању личних и колективних 
права националних мањина и етничких група, 
29. утврђује језике и писма националних мањина који су у 
службеној употреби на територији општине,
30. обезбеђује јавно информисање од локалног значаја,
31. прописује прекршаје за повреде општинских прописа,
32. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски 
надзор над извршењем прописа и других општих аката из 
надлежности општине,
33. уређује организацију и рад мировних већа,
34. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог 

9) gondoskodik a környezetvédelemről, meghozza a 
természeti javak használatának és védelmének programjait, 
a környezetvédelmi programokat, a helyi akció- és szanálási 
programokat, a megfelelő dokumentumokkal, saját érdekeivel 
és a különleges jellegzetességekkel összhangban, valamint 
meghatározza a külön térítményt a környezet védelmére és 
fejlesztésére;
10) rendezi és biztosítja azon munkák végzését, amelyek 
a településen helyi és az osztályozatlan utak és az utcák 
kiépítésére, rehabilitálására, újjáépítésére, karbantartására, 
védelmére, használatára, fejlesztésére és igaztatására 
vonatkoznak;
11) szabályozza és biztosítja a külön feltételeket és megszervezi 
az autótaxival történő utas szállítást;
12) szabályozza és biztosítja a község területén, a hajózás 
útvonalon történő szállítást, valamint meghatározza a part és 
a vízfelület azon részeit, ahol vízügyi objektumok építhetők és 
úszóobjektumok tarthatók;
13) árutartalékot hoz létre és meghatározza azok mennyiségét 
és struktúráját, az illetékes minisztérium jóváhagyása mellett, 
a helyi lakosság szükségleteinek kielégítése céljából;
14) megalakítja az általános oktatási, a művelődési, az elsődleges 
egészségvédelmi, a testnevelési, a sport, a gyermekvédelmi, a 
szociálisvédelmi és turisztikai intézményeket és szervezeteket, 
figyelemmel kíséri és biztosítja azok működését;
15) megszervezi a község lényeges kulturális javainak 
védelmével kapcsolatos munkák végzését, fejleszti művelődési 
- művészeti amatőrtevékenységet és feltételeket szab meg 
a múzeum, a könyvtár és azon egyéb művelődési intézmény 
munkája kapcsán, amelynek az alapítója;
16) megszervezi az elemi csapadék, az egyéb nagyobb méretű 
csapások elemi védelmet, a tűzvédelmet és feltételeket 
teremt azok elhárításához, illetve azok következményeinek 
csökkentéséhez;
17) meghatározza a termőföld - használat és - rendezés 
védelmének alapjait és gondoskodik azok végrehajtásáról, 
meghatározza az eróziós területeket, gondoskodik a 
legelők használatáról és határoz a legelőkön más növények 
termesztésről;
18) szabályozza és meghatározza a források, a közkutak 
és a vízcsapok használatának és igazgatásának módját, 
meghatározza a vízgazdasági feltételeket, kiadja a vízgazdasági 
jóváhagyásokat és a vízgazdasági engedélyeket a helyi érdekű 
objektumokat illetően;
19) gondoskodik, és feltételeket biztosít a természetes 
gyógyhatással bíró területek védelmét, használatát és 
fejlesztését illetően;
20) gondoskodik a turizmus fejlesztéséről a saját területén és 
meghatározza a tartózkodási illeték magasságát;
21) gondoskodik a vendéglátóipar, a kisipar és a kereskedelem 
fejlesztéséről, meghatározza a munkaidőt, a helyeket, 
ahol a meghatározott tevékenység végezhető, és az egyéb 
munkafeltételeket;
22) használja az állami tulajdonban lévő eszközöket és 
gondoskodik azok megőrzéséről és gyarapításról;
23) szabályozza és megszervezi a házi - és az egzotikus állatok 
tartásáról és védelmével kapcsolatos munkák végzését;
24) megszervezi a jogainak és az érdekeinek jogvédelmére 
vonatkozó munkákat;
25) létrehozza a község szükségleteit, szolgáló szerveket, 
szervezeteket és szolgálatokat és szabályozza szervezésüket és 
munkájukat;
26) serkenti és segíti a szövetkezetek fejlesztését;
27) szükség szerint megszervezi a polgárok jogsegélyező 
szolgálatát;
28) gondoskodik a nemzeti kisebbségek és az etnikai 
csoportok személyes és kollektív jogainak védelméről és 
megvalósításáról;
29) meghatározza a község területén élő nemzeti kisebbségek 
nyelvének és írásának hivatalos használatát;
30) biztosítja a helyi jellegű köztájékoztatást;
31) előírja a községi előírások megsértésével elkövetett 
szabálysértéseket;
32) megalakítja a felügyelőségi szolgálatokat és végzi az 
előírások és a községi illetőségű egyéb általános aktusok 
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обележја општине,
35. обавља и друге послове од непосредног интереса за 
грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

III.  ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Члан 18.
Општина се финансира из изворних и уступљених прихода, 
трансфера, примања по основу задуживања и других 
прихода и примања утврђених законом.

Члан 19.
Сви приходи општине су општи приход буџета општине и 
могу се користити за било коју намену, у складу са законом 
и одлуком о буџету општине, сем оних прихода чији је 
наменски карактер утврђен законом.

Члан 20.
У буџету општине исказују се сви приходи и расходи 
општине.
Буџет општине израђује се на начин и по поступку 
предвиђеним законом и доноси се за једну календарску 
годину. По истеку године за коју је буџет донет, саставља 
се завршни рачун о извршењу буџета општине.
Буџет општине и завршни рачун о извршењу буџета 
општине доноси Скупштина општине већином гласова 
присутних одборника на њеној седници.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине, 
односно лице које он овласти.
Буџет општине и завршни рачун о извршењу буџета 
општине доступни су јавности.

Члан 21.
Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних такси и накнада утврђује 
Скупштина општине својом одлуком, у складу са законом.
Одлука из претходног става се доноси након одржавања 
јавне расправе, а може се мењати највише једанпут 
годишње, и то у поступку утврђивања буџета општине за 
наредну годину.
Изузетно, одлука из става 2. овог члана може се изменити 
и у случају доношења, односно измене закона или другог 
прописа којим се уређују изворни приходи јединице 
локалне самоуправе.
Одлука се објављује на начин на који се објављују акти 
органа општине.

Члан 22.
Ради решавања одређених питања од непосредног интереса 
за локално становништво може се увести самодопринос за 
територију општине или један њен део.
Иницијативу за увођење самодоприноса могу покренути 
председник општине, једна трећина одборника и 
збор грађана одређеног дела општине. Саставни део 
иницијативе је програм, којим се утврђују извори, намена 
и начин обезбеђивања укупних средстава за реализацију 
самодоприноса.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса, о којој ће 
се изјашњавати грађани, утврђује Скупштина општине 
већином од укупног броја одборника.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе 
референдумом, у складу са прописима којима је уређен 
поступак непосредног изјашњавања грађана, ако законом 
о финансирању локалне самоуправе није другачије 
одређено.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право 

végrehajtásának felügyelőségi ellenőrzését;
33) szabályozza a béketanácsok szervezését és munkáját;
34) szabályozza és biztosítja a község nevének, címerének és 
az egyéb szimbólumának használatát,
35) végzi még a polgárok közvetlen érdekeit szolgáló 
egyéb munkákat is az alkotmánnyal, a törvénnyel és a jelen 
statútummal összhangban.

III. A  KÖZSÉG MUNKÁJÁNAK PÉNZELÉSE

18. szakasz
A község pénzelése forrás és átirányított jövedelmekből, 
transzfer eszközökből, eladósításból származó bevételekből, 
valamint a törvényben megállapított egyéb jövedelmekből és 
bevételekből történik.

19. szakasz
A község minden jövedelme a községi költségvetés 
alapjövedelmének számít, s bármilyen célra felhasználhatóak 
a törvénnyel és a községi költségvetésről szóló határozattal 
összhangban, de kivételt képeznek azok a jövedelmek, melyek 
rendeltetésszerű jellegét a törvény szabályozza.

20. szakasz
A községi költségvetés kimutatja a község összes jövedelmét 
és költségét.
A községi költségvetés kidolgozása a törvényben előírt módon 
és eljárás szerint történik, s egy évre szól. Azon év lejárta 
előtt, melyre az adott költségvetés szól, a községi költségvetés 
végrehajtásáról zárszámadás készül.
A községi költségvetés és a végrehajtásáról készült 
zárszámadást Ada Község Képviselő-testülete hozza meg, az 
ülésen résztvevő tanácsnokok többségi szavazatával.
A községi költségvetés végrehajtására a községi elnök, vagy az 
általa felhatalmazott személy ad utasítást.
A községi költségvetés és a végrehajtásáról készült zárszámadás 
hozzáférhető a nyilvánosság számára.

21. szakasz
A forrásjövedelmek kulcsát, valamint a helyi illetékek és 
térítmények összege megállapításának módját és mércéjét 
a községi képviselő-testület állapítja meg határozatában a 
törvénnyel összhangban.
Az előző bekezdésben említett határozat meghozatala a 
nyilvános vita lefolytatását követően történik, s évente 
legfeljebb egyszer módosítható, mégpedig a következő évre 
szóló községi költségvetés megállapításának eljárása során.
Kivételt képez, hogy a jelen szakasz 2. bekezdésében 
szereplő határozat módosítható a helyi önkormányzati egység 
forrásjövedelmeit szabályozó törvény vagy egyéb előírások 
meghozatala, illetve változása esetén.
A határozat közzététele a községi szervek ügyiratai 
közzétételének mintájára történik.

22. szakasz
A helyi lakosság közvetlen érdekeit képező kérdések megoldása 
érdekében a község területén, illetve területének egy részén 
bevezethető a helyi járulék.
A helyi járulék bevezetésére vonatkozó kezdeményezést 
előterjesztheti a község elnöke, a tanácsnokok egyharmada 
és a község meghatározott részén élő polgárok gyűlése. A 
kezdeményezés alkotó részét képezi a helyi járulék realizálására 
szolgáló összes eszköz forrását, rendeltetését és biztosításának 
módját meghatározó terv.
A községi képviselő-testület a tanácsnokok összlétszámának 
szavazattöbbségével meghatározza a helyi járulék bevezetéséről 
szóló határozat-javaslatot, amelyről a polgárok kinyilvánítják 
véleményüket.
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a polgárok 
referendummal hozzák meg a polgárok közvetlen 
véleménynyilvánításának eljárását szabályozó előírásokkal 
összhangban, amennyiben a helyi önkormányzat pénzeléséről 
szóló törvény nem határozza meg másképpen.
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и пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право 
и пребивалиште на подручју на коме се прикупљају 
средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, 
а средствима се побољшавају услови коришћења те 
имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од 
укупног броја грађана из става 5. и 6. овог члана.

Члан 23.
Општина у складу са законом, одлучује о висини средстава 
за обављање својих послова.

Члан 24.
Захтев за обезбеђење средстава у буџету општине 
корисници средстава буџета подносе у року и на начин 
који је утврђен одлуком општине,  у складу са законом.
Корисници средстава буџета дужни су да на захтев органа 
општине, а најмање једанпут годишње, подносе извештај о 
свом раду и остваривању програма и коришћењу средстава 
буџета.

Члан 25.
Скупштина општине даје сагласност на опште акте органа 
и организација чији се рад финансира из буџета, а којима 
се утврђује број и структура запослених у њима.
Скупштина општине разматра, најмање једном годишње, 
програм рада и извештај о раду и коришћењу буџетских 
средстава корисника средстава из претходног става.
Ради контроле коришћења буџетских средстава председник 
општине, у складу са законом, оснива посебну службу за 
инспекцију и ревизију.

IV.  ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Члан 26.
Органи општине Ада су: Скупштина општине, председник 
општине и општинско веће.
Ради остваривања послова из надлежности општине, поред 
органа општине, образује се и општинска управа.

1.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

а) Надлежност и рад
Члан 27.

Скупштина општине је представнички орган који врши 
основне функције општине утврђене Уставом, законом и 
статутом општине.
Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани 
на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са 
законом и овим статутом.

Члан 28.
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси статут општине и пословник Скупштине,
2) доноси буџет и завршни рачун општине,
3) доноси програм развоја општине и појединих 
делатности,
4) доноси урбанистички план општине и уређује коришћење 
грађевинског земљишта,
5) доноси прописе и друге опште акте,
6) расписује општински референдум и референдум на 
делу територије општине, изјашњава се о предлозима 
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 

A határozatot azok a polgárok hozzák meg, akik a szavazati 
joggal és lakóhellyel rendelkeznek azon a területen, melyen az 
eszközök begyűjtése történik.
A határozat meghozatalában azok a polgárok is részt vesznek, 
akik nem rendelkeznek a szavazati joggal és lakóhellyel azon a 
területen, melyen az eszközök begyűjtése történik, amennyiben 
az adott területen ingatlannal rendelkeznek, és az eszközök 
javítják az ingatlan használatának feltételeit.
A határozat abban az esetben tekinthető meghozottnak, 
amennyiben a jelen szakasz 5. és 6. bekezdésében szereplő 
polgárok teljes számának többsége mellette foglal állást.

23. szakasz
A község a törvénnyel összhangban dönt a feladatkörének 
gyakorlásához szükséges eszközök összegéről.

24. szakasz
A költségvetés használói a községi költségvetésben eszközök 
biztosítására vonatkozó kérelmüket a községi határozatban 
meghatározott határidőn belül és módon adják át, a törvénnyel 
összhangban.
A költségvetési eszközök használói, a községi szervek 
követelésére, de legalább évente egyszer, kötelesek jelentést 
tenni a munkájukról, a program megvalósításáról és a 
költségvetési eszközök használatáról.

25. szakasz
A községi képviselő-testület hagyja jóvá községi költségvetésből 
pénzelt szerveknek és szervezeteknek azon általános 
ügyiratait, amelyek meghatározzák a foglalkoztatottak számát 
és összetételét.
A községi képviselő-testület legalább évente egyszer 
megvitatja az előző bekezdésben említett eszközhasználók 
munkaprogramját, valamint a munkájukról és a költségvetési 
eszközök használatáról szóló jelentést.
A költségvetési eszközök használatának ellenőrzése érdekében 
a község elnöke külön felügyelőségi és revízió szolgálatot hoz 
létre a törvénnyel összhangban.

IV. A KÖZSÉG SZERVEI

26. szakasz
Ada Község szervei a következők: a községi képviselő-testület, 
a község elnöke és a községi tanács.
A község hatáskörébe tartozó tevékenység megvalósítása 
érdekében a község szervei mellett megalakul a községi 
közigazgatás is.

1. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a) Hatáskör és teendők
27. szakasz

A községi képviselő-testület képviseleti szerv, amely a község 
azon alapvető feladatkörét gyakorolja, amelyet az alkotmány, 
a törvény és a község statútuma ír elő.
A községi képviselő-testületet a tanácsnokok alkotják, akiket 
a polgárok a törvénnyel és a jelen statútummal összhangban, 
közvetlen választások útján, titkos szavazással választanak 
meg.

28. szakasz
A községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban:
1. meghozza a község statútumát és a képviselő-testület 
ügyrendjét;
2. meghozza a költségvetést és a zárszámadást;
3. meghozza a község és az egyes részeinek fejlesztési 
programját;
4. meghozza a városrendezési terveket és szabályozza a 
telekhasználatot;
5. meghozza az előírásokat és az egyéb általános aktusokat;
6. kiírja a községi referendumot, valamint a község egy részére 
vonatkozó referendumot, amikor a polgári kezdeményezésben 
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одлуке о самодоприносу,
7) оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и 
организације утврђене овим статутом и другим прописима 
и врши надзор над њиховим радом,
8) именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља 
и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са законом,
9) бира председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине и, на предлог председника општине, бира 
општинско веће,
10) поставља и разрешава секретара Скупштине,
11) поставља и разрешава начелника општинске управе, 
односно начелнике управа, на предлог председника 
општине,
12) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе 
који јој припадају,
13) утврђује накнаду за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта,
14) доноси акт о јавном задуживању општине,
15) прописује радно време угоститељских, трговинских и 
занатских објеката,
16) даје мишљење о републичком, покрајинском и 
регионалном просторном плану,
17) даје мишљење о законима којима се уређују питања од 
интереса за општину,
18) покреће поступак за заштиту права општине пред 
Уставним судом,
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог 
обележја општине,
20) обавља и друге послове утврђене законом и овим 
статутом.

Члан 29.
Седница Скупштине општине сазива се по потреби, а 
најмање једанпут у три месеца.
Седницу Скупштине општине сазива председник 
Скупштине општине по својој иницијативи, на предлог 
председника општине, једне трећине одборника или 
општинског већа и то у року од 8 дана од дана подношења 
писаног захтева за сазивање седнице.

Члан 30.
Скупштина општине одлучује већином гласова на седници 
којој присуствује већина од укупног броја одборника. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, 
уколико законом или статутом није друкчије одређено. 
О доношењу статута одлучује се већином гласова од 
укупног броја одборника.

Члан 31.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 
општине уређује се пословником Скупштине општине.
Пословник Скупштине општине, по правилу, се доноси 
на конститутивној седници Скупштине, после обављених 
избора.

б) Избор одборника

Члан 32.
Скупштина општине Ада има 29 одборника.
Одборници се бирају на четири године.

б/1) Конституисање скупштине општине

Члан 32а.
Конститутивну седницу новог сазива Скупштине општине 
сазива председник Скупштине општине претходног сазива, 
у року од 15 дана од дана избора одборника.
Уколико председник Скупштине општине из претходног 

tartalmazott javaslatokról történik a véleménynyilvánítás és 
meghatározza a helyi járulékról szóló határozat - javaslatot;
7. megalakítja a szolgálatokat, a kommunális közvállalatokat, 
az intézményeket és szolgáltatásokat és ellenőrzi azok 
munkáját;
8. kinevezi és felmenti az igazgatási és a felügyelő bizottságot, 
kinevezi és felmenti azon kommunális közvállalatok, az 
intézmények és szervezetek igazgatóit, amelyeknek az 
alapítója, továbbá jóváhagyja azok alapszabályait a törvénnyel 
összhangban;
9. megválasztja a képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét, 
és a község elnökének javaslatára megválasztja a községi 
tanácsot;
10. kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát;
11. kinevezi és felmenti a községi közigazgatás vezetőjét, 
illetve az osztályvezetőket, a község elnökének javaslatára;
12. meghatározza a községi illetékeket és az egyéb neki járó 
helyi bevételeket;
13. meghatározza a telekrendezési és a telekhasználati 
térítményt;
14. meghozza a község közterheléséről szóló aktust;
15. előírja a vendéglátó-ipari, a kereskedelmi és a kisipari 
objektumok munkaidejét;
16. véleményezi a köztársasági, a tartományi és a regionális 
területi terveket;
17. véleményezi a községi érdekű kérdéseket, szabályozó 
törvényeket;
18. eljárást indít a község jogainak az alkotmánybíróság előtti 
védelme kapcsán;
19. jóváhagyja a község nevének, címerének és egyéb 
jelképeinek használatát,
20. elvégez egyéb munkákat is a törvénnyel és a jelen 
statútummal összhangban.

29. szakasz
A községi képviselő-testület üléseit szükség szerint, de 
legkevesebb negyedévenként egyszer hívják össze.
A képviselő-testület üléseit a képviselő-testület elnöke hívja 
össze saját kezdeményezése, a község elnökének javaslata, a 
tanácsnokok egyharmadának és a községi tanács indítványa 
alapján, éspedig az ülés összehívására vonatkozó kérelem 
beterjesztésének napjától számított 8 napos határidőn belül.

30. szakasz
A községi képviselő-testület akkor határozatképes, ha ülésén 
részt vesz a tanácsnokok teljes létszámának többsége. A 
határozatait a jelenlévő tanácsnokok szavazattöbbségével hozza 
meg, amennyiben a törvény és a statútum nem rendelkezik 
másként.
A statútum meghozataláról szóló döntéshozatal a tanácsnokok 
teljes létszámának szavazattöbbségével történik.

31. szakasz
A képviselő-testület ülései előkészítésének módját, vezetését 
és az ülésen folytatott munkamódszert a képviselő-testület 
ügyrendje írja elő.
A községi képviselő-testület ügyrendjét, a szabály szerint, 
a képviselő-testület hozza meg a választások utáni alapító 
ülésén.

b) A tanácsnokok választása

32. szakasz
A községi képviselő-testületet 29 tanácsnok alkotja.
A tanácsnokok megválasztása négy éves megbízatási időre 
szól.

b/1) A községi képviselő-testület megalakítása

32a. szakasz
A községi képviselő-testület új ülésszakának alapító ülését a 
községi képviselő-testület előző ülésszakának elnöke hívja 
össze a tanácsnokok megválasztását követő 15 napon belül.
Amennyiben a községi képviselő-testület előző ülésszakának 
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сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 
1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији 
одборник, или следећи по реду старости новог сазива у 
року од 5 дана од истека рока из става 1. овог члана.
Конститутивној седници председава најстарији одборник 
новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника, 
који су присутни на седници и који се прихватају те 
дужности. 

Члан 32б.
На конститутивној седници Скупштине општине врши 
се потврђивање мандата одборника на основу уверења о 
избору одборника и извештаја општинске изборне комисије 
о спроведеним изборима.
Одборнику почиње да тече и престаје одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом.

Члан 32в.
По потврђивању мандата одборници дају свечану изјаву, а 
потом потписују текст свечане изјаве, који гласи:
«Изјављујем да ћу права и дужности одборника Скупштине 
општине Ада извршавати у складу са Уставом, законом 
и Статутом општине Ада, а у интересу грађана општине 
Ада.».

ц) Права и дужности одборника

Члан 33.
Право је и дужност одборника да учествује у раду 
Скупштине општине и њених радних тела, извршава 
поверене задатке, предлаже Скупштини општине расправу 
о одређеним питањима, подноси иницијативу за доношење 
одлука и других аката, даје амандмане на предлог прописа 
и учествује у другим активностима Скупштине општине.
Право одборника је да буде стално и редовно обавештен о 
питањима од утицаја на вршење одборничких дужности, 
да од општинске управе тражи податке који су му потребни 
за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за 
Скупштину, да поставља одборничка питања и др.

Члан 34.
Одборник Скупштине општине има право на накнаду за 
рад, путних трошкова и накнаду других трошкова насталих 
вршењем одборничке функције, у складу са посебном 
одлуком Скупштине општине.

Члан 35.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, 
притворен или кажњен за изражено мишљење или давање 
гласа на седници Скупштине и њених радних тела.

Члан 36.
Права и дужности одборника детаљније се регулишу 
пословником Скупштине општине.

д) Радна тела Скупштине општине

Члан 37.
Скупштина општине образује стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.
Стална радна тела образују се на време за које је бирана 
Скупштина општине, јавним гласањем, већином гласова 
присутних одборника, а њихова надлежност, начин 
рада и одлучивања утврђује се пословником Скупштине 
општине.
Повремена радна тела образују се за извршење посебних 
задатака које им повери Скупштина општине до завршетка 
посла за чије су извршење образовани, а њихова 

elnöke nem hívja össze a községi képviselő-testület új 
ülésszakának ülését a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
határidőn belül, az új ülésszak ülését az új ülésszak legidősebb 
tanácsnoka hívja össze a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
határidőt követő 5 napon belül.
Az alapító ülésen az új ülésszak legidősebb tanácsnoka elnököl, 
akit munkájában az ülésen jelenlevő és a feladatot elvállaló, 
két legfiatalabb tanácsnok segíti.

32b. szakasz
A községi képviselő-testület alapító ülésén történik a 
tanácsnokok megbízatásának megerősítése a tanácsnok 
megválasztásról szóló bizonylat, valamint a községi választási 
bizottság jelentése alapján.
A tanácsnok tanácsnoki megbízatása a törvényben megállapított 
feltételek és mód szerint történik és szűnik meg.

32c. szakasz
A megbízatásuk megerősítését követően a tanácsnokok 
ünnepélyes nyilatkozatot tesznek, majd aláírják az ünnepélyes 
nyilatkozat szövegét, megy így hangzik:
„Kijelentem, hogy az Ada Község Képviselő-testülete 
tanácsnokának jogait és kötelezettségeit a törvénnyel, Ada 
Község Statútumával összhangban és Ada Község polgárainak 
érdekében érvényesíteni fogom.”

c) A tanácsnokok jogai és kötelességei

33. szakasz
A tanácsnokok joga és kötelessége részt venni a községi 
képviselő-testület és munkatestületeinek az ülésein; végrehajtani 
a rábízott feladatokat; javasolni a képviselő-testületnek, 
a meghatározott kérdések megvitatását; kezdeményezni a 
határozatok és az egyéb aktusok meghozatalát; függelékeket 
terjeszteni elő az előírások javaslataira és részt venni a 
képviselő-testület egyéb tevékenységeiben.
A tanácsnoknak joga van az állandó és a rendszeres tájékoztatásra 
a tanácsnoki kötelességének gyakorlását befolyásoló kérdések 
kapcsán, kérni a községi közigazgatástól azokat az adatokat, 
amelyekre a munkájához szükség van, továbbá szakmai 
segítséget igényelni a javaslatok előkészítéséhez, amelyeket a 
képviselő-testület elé terjeszt, ezen kívül joga van a tanácsnoki 
kérdések feltevésére stb.

34. szakasz
A tanácsnok jogosult munkája után járó térítményre, a 
tisztségének gyakorlásából eredő útiköltség és egyéb felmerülő 
költségek megtérítésére a községi képviselő-testület külön 
határozatával összhangban.
35. szakasz

A tanácsnok nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem 
tartóztatható le és nem büntethető a községi képviselő-testület 
és annak munkatestületei ülésein kinyilvánított véleményéért 
és leadott szavazatáért.

36. szakasz
A tanácsnokok jogait és kötelezettségeit a községi képviselő-
testület ügyrendje szabályozza részletesen.

d) A községi Képviselő - testület munkatestületei

37. szakasz
A községi képviselő-testület állandó vagy időszakos 
munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések 
megvitatása céljából.
Az állandó munkatestületek a községi képviselő-testület 
megválasztásának idejére, nyilvános szavazással, a jelenlevő 
tanácsnokok többségi szavazatával alakulnak meg, a 
hatáskörüket, a munka- és döntésmódszerüket a községi 
képviselő-testület ügyrendje állapítja meg.
Az időszakos munkatestületek olyan külön feladatok 
végrehajtására alakulnak meg, melyekkel a községi képviselő-
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надлежност и број чланова утврђује се одлуком о њиховом 
образовању.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које 
доноси Скупштина општине и обављају друге послове.

Члан 37а.
Стална радна тела Скупштине општине су:
1.Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања
2.Комисија за јавна признања
3.Комисија за представке и жалбе
4.Комисија за екологију и заштиту животне средине.

Члан 37б.
За чланове радних тела могу бити бирани одборници, као 
и грађани, чији број не може бити већи од броја одборника 
у радном телу.
Председници стални радних тела именују се из реда 
одборника.
Председника и чланове радних тела именује и разрешава 
Скупштина општине на предлог Комисије за кадровска, 
административна и мандатно-имунитетна питања.
Председника и чланове Комисије из претходног става 
именује и разрешава Скупштина општине на предлог 
председника Скупштине општине.

Члан 37в.
Председник радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, формулише закључке 
и о томе обавештава председника и секретара Скупштине 
општине.
Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљење и 
дају предлоге по питањима која су на дневном реду, као и 
другим питањима из надлежности радног тела.

е) Председник и заменик председника скупштине 
општине 

Члан 38.
Скупштина општине бира председника Скупштине.
Председник Скупштине бира се из реда одборника на 
четири године.

Члан 39.
Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива 
седницу Скупштине и њоме председава и врши друге 
послове утврђене законом и овим статутом.

Члан 40.
Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем.
Кандидате за председника Скупштине може предложити 
најмање једна трећина одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само једног 
кандидата.
За председника Скупштине изабран је кандидат који је 
добио већину гласова укупног броја одборника.
Ако ни један од предложених кандидата није добио 
потребну већину, или је предложен само један кандидат 
који није добио потребну већину гласова, гласање се 
понавља.
Ако у другом кругу ни један од предложених кандидата 
не добије потребну већину гласова, или је предложен само 
један кандидат који није добио потребну већину гласова, 
понавља се поступак кандидовања и избора.

testület bízza meg őket, s megbízatásuk a munkájuk 
végrehajtásának végéig tart, míg a hatáskörüket és a 
tagszámukat a létrehozásukról szóló határozat állapítja meg.
A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület 
által meghozandó előírás- és határozat-javaslatokat, s egyéb 
feladatokat is ellátnak.

37a. szakasz
A községi képviselő-testület állandó munkatestületei a 
következők:
1. Káder-, Adminisztratív-, Mandátumügyi és Mentelmi 
Bizottság:
2. Nyilvános elismerésekkel foglakozó bizottság
3. Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság
4. Ökológiai és Környezetvédelmi Bizottság

37b. szakasz
A munkatestület tagjaivá választhatóak tanácsnokok, illetve 
polgárok is, de a számuk a munkatestületben nem haladhatja 
meg a tanácsnokokét.
Az állandó munkatestületek elnökét a tanácsnokok sorából kell 
megválasztani.
A munkatestületek elnökét és tagjait a községi képviselő-
testület nevezi ki és menti fel a Káder-, Adminisztratív-, 
Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság javaslata alapján.
Az előző szakaszban említett bizottság elnökét és tagjait a 
községi képviselő-testület nevezi ki és menti fel a községi 
képviselő-testület elnökének javaslata alapján.

37c. szakasz
A munkatestület elnöke irányítja a tevékenységet, összehívja 
a munkatestületi ülést és elnököl alatta, megfogalmazza a 
záróhatározatokat, és ismerteti azokat a képviselő-testület 
elnökének, illetve titkárának.
A munkatestületi tagok részt vesznek a munkában, véleményt 
nyilvánítanak, és javaslatokat tesznek a napirenden szereplő, 
illetve a munkatestület hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekkel 
kapcsolatosan.

e) A községi képviselő - testület elnöke, helyettes elnöke és 
titkára

38. szakasz
A községi képviselő-testület megválasztja a képviselő-testület 
elnökét.
A képviselő-testület elnökének megválasztása a tanácsnokok 
közül történik négyéves megbízatási időre.

39. szakasz
A képviselő-testület elnöke megszervezi a képviselő-testület 
munkáját, összehívja a képviselő-testület ülését, elnököl 
az üléseken és elvégez a törvénnyel és a jelen statútummal 
meghatározott egyéb feladatokat is.

40. szakasz
A képviselő-testület elnökének megválasztása titkos szavazás 
útján történik.
A képviselő-testület elnökjelöltjét a tanácsnokoknak 
legkevesebb egyharmada javasolhatja.
A tanácsnok csak egy jelölt előterjesztésében vehet részt.
Az a jelölt tekintendő megválasztottnak, akire rászavazott a 
tanácsnokok összlétszámának többsége.
Ha a javasolt jelöltek közül egyik sem kap kellő többségű 
szavazatszámot, illetve amennyiben mindössze egy jelöltet 
javasoltak, aki nem kapta meg a kellő többségű szavazatszámot, 
a szavazást meg kell ismételni.
Ha a második körben egyik jelölt sem kapja meg a kellő 
többségű szavazatszámot, illetve amennyiben mindössze 
egy jelöltet javasoltak, aki nem kapta meg a kellő többségű 
szavazatszámot, a jelölési és a választási folyamatot meg kell 
ismételni.
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Члан 41.
Председник Скупштине има заменика.
Избор заменика врши се на исти начин као и избор 
председника.
Заменик замењује председника у случају његове 
отсутности, спречености да обавља своју дужност или на 
основу посебног овлашћења.

Члан 42.
Председник и заменик председника Скупштине могу 
поднети оставку и бити разрешени пре истека мандата.
Предлог за разрешење може поднети најмање једна трећина 
одборника у Скупштини.
Предлог се подноси у писменој форми и мора бити 
образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је 
предвиђен за њихов избор.

ф. Секретар скупштине општине

Члан 43.
Скупштина има секретара, који се стара о обављању 
стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем 
седница Скупштине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретара Скупштине поставља Скупштина општине 
са мандатом од четири године, на предлог председника 
Скупштине општине, а у складу са условима који су 
прописани законом.
Секретар може поднети оставку или бити разрешен 
пре истека мандата на предлог председника Скупштине 
општине.

2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Члан 44.
Извршну функцију у општини врши председник општине.

Члан 45.
Председник општине бира се непосредним и тајним 
гласањем, у складу са законом, на четири године.
Председник општине не може бити одборник Скупштине 
општине.

Члан 46.
Председник општине:
1) представља и заступа општину,
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и 
других аката Скупштине општине,
3) предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, 
као и начин решавања питања о којима одлучује Скупштина 
општине,
4) стара се о извршавању поверених послова из оквира 
права и дужности Републике, односно облика територијалне 
аутономије,
5) усмерава и усклађује рад општинске управе,
6) предлаже постављење и разрешење начелника општинске 
управе, односно начелника управа за поједине области,
7) наредбодавац је за извршење буџета,
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, 
статутом општине или одлуком Скупштине општине,
9) врши и друге послове утврђене статутом општине и 
другим актима општине.

Члан 47.
Председник општине има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

41. szakasz
A képviselő-testület elnökének van helyettese.
A helyettes választása az elnök választásával megegyező 
módon történik.
Az elnökhelyettes az elnököt távollétében vagy akadályozottsága, 
illetve külön meghatalmazás esetén helyettesíti.

42. szakasz
A képviselő-testület elnöke és helyettes elnöke lemondhat 
tisztségéről és felmenthető megbízatási idejének lejárta előtt 
is.
A felmentésre vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 
tanácsnokainak legkevesebb egyharmada terjesztheti elő.
A felmentési javaslat, írásban és indoklással terjeszthető elő.
Az elnök és az elnökhelyettes felmentése a megválasztásukra 
előirányzott módon és eljárással történik.

f) A községi képviselő-testület titkára
 

43. szakasz
A képviselő-testületnek titkára van, akit gondoskodik a 
képviselő-testület és munkatestületei üléseinek összehívásával 
és megtartásával kapcsolatos szakteendők elvégzéséről, 
valamint vezeti a munkájukkal kapcsolatos adminisztratív 
tevékenységet. 
A képviselő-testület titkárát a község képviselő-testülete 
helyezi tisztségbe, négy éves megbízatási időre, a községi 
képviselő-testület elnökének javaslatára, a törvénnyel előírt 
feltételekkel összhangban.
A megbízatási idejének lejárta előtt, a titkár lemondhat, illetve 
a községi képviselő-testület elnökének javaslatára felmenthető 
tisztségének betöltése alól.

2. A KÖZSÉG ELNÖKE

44. szakasz
A községben a község elnöke végrehajtó tisztséget tölt be. 

45. szakasz
A község elnökének megválasztása közvetlen és titkos 
szavazással történik, négy éves megbízatási időre, a törvénnyel 
összhangban.
A község elnöke nem lehet a képviselő-testület tanácsnoka.

46. szakasz
A község elnöke:
1. képviseli a községet;
2. közvetlenül végrehajtja a községi képviselő-testület 
határozatait és egyéb aktusait és gondoskodik azok 
végrehajtásáról;
3. javasolja a határozatokat és az egyéb aktusokat, amelyek 
meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, valamint 
javasolja azon kérdések megoldásának módját, amelyekről a 
községi képviselő-testület dönt;
4. gondoskodik a köztársaság, illetve a területi autonómia 
jogköréből és kötelezettségiből a községre bízott feladatok 
végrehajtásáról;
5. útbaigazítja és összehangolja a községi közigazgatás 
munkáját; 
6. javasolja a községi közigazgatás vezetőjének, illetve az 
egyes igazgatási területek osztályvezetőinek kinevezését és 
felmentését;
7. rendelkezik a költségvetés teljesítéséről;
8. meghozza az egyedi aktusokat, amelyekre meghatalmazása 
van a törvény, a község statútuma, illetve a községi képviselő-
testület határozata alapján;
9. elvégez a község statútumával és az egyéb községi aktusokkal 
meghatározott feladatokat is.

47. szakasz
A község elnökének van helyettese, aki helyettesíti távollétében 
és feladatainak végzésében való akadályozottsága esetén.
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дужност. 
Председник општине именује и разрешава заменика уз 
сагласност Скупштине општине.

Члан 48.
Председнику општине може престати мандат пре истека 
времена на који је биран у складу са законом.
Престанак мандата констатује Скупштина општине.
У случају престанка мандата, док нови председник општине 
не ступи на дужност, ову функцију врши председник 
Скупштине општине.

3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Члан 49.
Општинско веће је орган који усклађује остваривање 
функција председника општине и Скупштине општине и 
врши контролно-надзорну функцију над радом општинске 
управе.

Члан 50.
Општинско веће:
1) утврђује предлог одлуке о буџету општине, који 
председник општине предлаже Скупштини.
2) врши надзор над радом општинске управе, поништава 
или укида акте општинске управе који нису у сагласности 
са законом, статутом и другим општим актом или одлуком 
коју доноси Скупштина општине,
3) решава у управном поступку у другом степену о правима 
и обавезама грађана, предузећа и установа и других 
организација из изворног делокруга општине,
4) помаже председнику општине у вршењу других послова 
из његове надлежности.

Члан 51.
Општинско веће има пет чланова.
Заменик председника општине је, по функцији, члан 
општинског већа.

Члан 52.
Седницом општинског већа председава председник 
општине.

Члан 53.
Организација, начин рада и одлучивања општинског већа 
уређује се одлуком, коју доноси Скупштина општине пре 
избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници 
Скупштине општине, после одржаних избора.

Члан 54.
Избор општинског већа врши се јавним гласањем, ако 
Скупштина општине другачије не одлучи и то за сваког 
члана општинског већа појединачно.
Кандидате за чланове општинског већа предлаже 
председник општине.
За члана општинског већа изабран је кандидат који је добио 
већину гласова од укупног броја одборника.
Уколико предлог за избор истог члана општинског већа 
од стране председника општине буде два пута одбијен, 
Скупштина општине може донети одлуку о избору 
новог члана општинског већа без предлога председника 
општине.

Члан 55.
Мандат чланова општинског већа траје колико траје и 
мандат Скупштине општине.
Сваки члан општинског већа може бити разрешен пре 
истека мандата.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је 

A község elnöke kinevezi és felmenti a helyettesét a képviselő-
testület jóváhagyása mellett.

48. szakasz
A község elnökének megszűnhet a megbízatási ideje a 
mandátumának lejárta előtt, a törvénnyel összhangban.
A megbízatási idő megszűnését a községi képviselő-testület 
konstatálja.
A megbízatási idő megszűnése esetén, a Község új elnökének 
tisztségbe lépéséig, ezt a tisztséget a községi képviselő-testület 
elnöke tölti be.

3. KÖZSÉGI TANÁCS

49. szakasz
A községi tanács az a szerv, amely összehangolja a község 
elnöke és a községi képviselő-testület munkáját és betölti a 
községi közigazgatás munkája feletti ellenőrző és felügyeleti 
tisztséget.

50. szakasz
A községi tanács:
1. megerősíti a községi költségvetésről szóló határozat 
javaslatát, amelyet a község elnöke képviselő-testület elé 
terjeszt;
2. felügyeli a községi közigazgatás munkáját, megsemmisíti, 
vagy megszünteti azon aktusait, amelyek nem állnak 
összhangban a törvénnyel, a statútummal és a képviselő-
testület egyéb általános aktusával, illetve határozatával;
3. a másodfokú igazgatási eljárásban döntést hoz a polgárok, 
a vállalatok, az intézmények, valamint a község eredeti 
hatáskörébe tartozó egyéb szervek jogai és kötelességei 
kapcsán;
4. segítséget nyújt a község elnökének a hatáskörébe tartozó 
egyéb feladatok megoldásában.

51. szakasz
A községi tanácsnak öt tagja van.
A község elnökhelyettese, tisztségéből eredően tagja a községi 
tanácsnak.

52. szakasz
A községi tanács ülésén a község elnöke elnököl.

53. szakasz
A községi tanács szervezését, munkamódszerét és 
döntéshozatalának módját határozat szabályozza, amelyet a 
községi képviselő-testülete hoz meg, ezen szerv megválasztása 
előtt, szabály szerint, a választások megtartása után, a községi 
képviselő-testület alakuló ülésén.

54. szakasz
A községi tanács megválasztása nyilvános szavazással történik, 
éspedig a községi tanács minden tagjára külön, amennyiben a 
Község Képviselő-testület nem határoz másképpen.
A községi tanács tagjelöltjeit a községi elnök javasolja. 
A községi tanács tagjává az a jelölt tekintendő 
megválasztottnak, aki megkapja a tanácsnokok összlétszámának 
szavazattöbbségét.
Amennyiben a község elnökének a községi tanács ugyanazon 
tagja megválasztására vonatkozó javaslatát kétszer elutasítják, 
akkor a községi képviselő-testület határozatot hozhat a községi 
tanács új tagjának megválasztásáról a község elnökének 
javaslata nélkül.

55. szakasz
A községi tanács tagjainak megbízatási ideje a községi 
képviselő-testület megbízatási idejének lejártáig tart.
A községi tanács minden tagja felmenthető a megbízatási 
idejének lejárta előtt.
A felmentés a tagok megválasztására előirányzott módon és 
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предвиђен за њихов избор.
Предлог за разрешење се подноси у писаној форми и мора 
бити образложен, а може га поднети председник општине 
или најмање 1/3 одборника.

4. ОПШТИНСКА УПРАВА

Члан 56.
Општинска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси 
Скупштина општине и председник општине,
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и 
председника општине,
3) решава у управном поступку у првом степену о правима 
и дужностима грађана, предузећа, установа и других 
организација из изворног делокруга општине,
4) обавља послове управног надзора над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине општине,
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање 
поверено општини,
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина 
општине и председник општине.
Општинска управа врши и правну заштиту имовинско-
правних интереса општине.

Члан 57.
Радом општинске управе руководи начелник.
Начелника општинске управе поставља Скупштина 
општине, на предлог председника општине, у складу са 
условима утврђеним у закону.
За свој рад и рад општинске управе начелник одговара 
Скупштини општине и председнику општине у складу 
са статутом општине и одлуком Скупштине општине о 
општинској управи.

Члан 58.
Општинска управа се образује као јединствена служба.
Општинска управа може имати организационе јединице 
(одељења, одсеци, службе) за вршење сродних управних, 
стручних и других послова.
Организацију, делокруг и начин рада општинске управе 
утврђује Скупштина општине својом одлуком, која се 
доноси на предлог председника општине, у складу са 
законом.

а) Главни архитекта општине
Члан 59.

У општинској управи се може поставити главни 
архитекта.
Главног архитекту поставља и разрешава председник 
општине.
Главни архитекта обавља послове у складу са законом и 
Одлуком о општинској управи.

б) Други главни стручњаци
Члан 60.

У општинској управи се могу, у складу са законом, 
постављати и други главни стручњаци за поједине области 
(примарна здравствена заштита, заштита животне средине, 
пољопривреда и др.) што се детаљније уређује Одлуком о 
општинској управи.

ц) Општински менаџер
Члан 61.

За вршење послова општине, а посебно за:
- предлагање пројеката којима се подстиче економски 
развој и задовољавају потребе грађана и обезбеђује 
заштита животне средине,
- подстицање предузетничке иницијативе и стварања 

eljárással történik.
A felmentésre vonatkozó javaslat, írásban és indoklással ellátott 
formában terjeszthető elő, a javaslatot megteheti a község 
elnöke, illetve a tanácsnokok legkevesebb egyharmada.

4. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

56. szakasz
A községi közigazgatás:
1. előkészíti az előírások és az egyéb aktusok tervezeteit, 
amelyeket a községi képviselő-testület és a község elnöke hoz 
meg;
2. végrehajtja a képviselő-testület és a község elnökének 
határozatait és egyéb aktusait;
3. elsőfokú igazgatási eljárásban dönt a polgárok, a vállalatok, 
az intézmények és egyéb szervezeteknek a község eredeti 
hatáskörébe tartozó jogai és kötelességei kapcsán;
4. végzi az igazgatási felügyeleti ellenőrzést a községi 
képviselő-testület előírásainak és egyéb általános aktusainak 
végrehajtása felett;
5. végrehajtja a törvény rendelkezéseit és a községre bízott 
egyéb előírásokat;
6. elvégzi a szakmai és az egyéb munkákat, amelyeket a községi 
képviselő-testület és a község elnöke meghatároz.
A községi közigazgatási hivatal a község vagyonjogi érdekeinek 
jogvédelmét is ellátja.

57. szakasz
A községi közigazgatás munkáját a községi közigazgatás 
vezetője irányítja.
A községi közigazgatás vezetőjét a községi képviselő-testület 
választja meg a község elnökének javaslatára, a törvénnyel 
meghatározott feltételekkel összhangban.
A községi közigazgatás vezetője saját és a közigazgatás 
munkájáért a községi képviselő-testületnek és a község 
elnökének tartozik felelősséggel, a község statútumával, 
valamint a község képviselő-testületének a községi 
közigazgatásról szóló határozatával összhangban.

58. szakasz
A községi közigazgatás egységes szerv.
A községi közigazgatásnak lehetnek szervezési egységei 
(osztályai, ügyosztályai és szolgálatai), amelyek a hasonló 
igazgatási, szak- és egyéb munkákat végzik.
A községi közigazgatás szervezését, hatáskörét és 
munkamódszerét a községi képviselő-testület határozza meg, 
határozatával, amelynek a meghozatala a község elnökének 
javaslatára történik, a törvénnyel összhangban.

a) A községi főépítész
59. szakasz

A községi közigazgatásban főépítész helyezhető tisztségbe.
A főépítészt a község elnöke nevezi kik és menti fel.
A főépítész a teendőit a törvénnyel és a községi közigazgatásról 
szóló határozattal összhangban végzi.

b) Szakemberek
60. szakasz

A községi közigazgatásban, a törvénnyel összhangban, 
kinevezhetők más szakemberek is az egyes területeken adódó 
szakteendők (elsődleges egészségvédelem, környezetvédelem, 
mezőgazdaság stb.) végzése céljából, amit a községi 
közigazgatásról szóló határozat szabályoz részletesen.

c) Községi menedzser

61. szakasz
A község teendőinek végzése, de különösen az alábbiak 
kapcsán alkalmazhatók a községi menedzser szolgáltatásai:
- a gazdasági fejlesztés serkentése, valamint a polgárok 
szükségleteinek kielégítésére vonatkozó projektumok 
előterjesztése és a környezet védelmének biztosítása;
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приватно-јавних аранжмана и партнерстава,
- подстицање и координирање инвестиционих улагања и 
привлачење капитала, 
- иницирање измене и допуне прописа који отежавају 
пословне иницијативе,
може се користити услуга општинског менаџера.
Услови и начин коришћења услуга менаџера утврђују се 
уговором који за општину закључује председник општине 
са општинским менаџером.

Члан 62.
- брисан -

д) Савет за међунационалне односе
Члан 63.

У општини Ада оснива се савет за међунационалне 
односе.
Савет за међунационалне односе чине представници свих 
националних и етничких заједница у општини, у складу 
са законом.

Члан 64.
Савет за међунационалне односе разматра питања 
остваривања, заштите и унапређења националне 
равноправности, у складу са законом и статутом.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава 
Скупштину општине која је дужна да се о њима изјасни на 
првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.
Скупштина општине је дужна да предлоге свих одлука 
које се тичу права националних и етничких заједница 
претходно достави на мишљење савету.
Савет за међунационалне односе има право да пред 
Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и 
законитости одлуке или другог општег акта Скупштине 
општине ако сматра да су њима непосредно повређена 
права националних и етничких заједница представљених 
у савету за међунационалне односе и право да под истим 
условима пред Уставним судом покрене поступак за оцену 
сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине 
општине са овим статутом.

Члан 65.
Делокруг, састав, начин рада и избор чланова савета за 
међунационалне односе, уређује се посебном одлуком 
Скупштине општине. 

V. ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 66.
Облици непосредног учешћа грађана у остваривању 
локалне самоуправе су: референдум, грађанска иницијатива 
и збор грађана.

а) Референдум
Члан 67.

Скупштина општине може, на основу сопствене 
иницијативе, одлучивати да се поједина питања из њене 
надлежности изнесу на референдум.
Скупштина општине је дужна расписати референдум за 
део територије општине уколико се ради о питањима која 
су од значаја за грађане тог дела територије, ако то захтева 
најмање 10% бирача тог дела територије општине.
Скупштина општине је дужна да изнесе на референдум 
питање из своје надлежности када то захтева најмање 10% 
бирача на територији општине.

- a vállalkozói kezdeményezés serkentése, valamint a partneri 
kapcsolatok létrehozása;
- invesztíciós beruházások serkentése és összehangolása, 
valamint a tőke vonzása;
- az ügyviteli kezdeményezéseket hátráltató előírások 
kiegészítéseinek és módosításainak kezdeményezése. 
A menedzser szolgáltatásai igénybevételének módját és 
feltételeit szerződéssel kell meghatározni, amelyet a község 
nevében a község elnöke köt meg a községi menedzserrel.

62. szakasz
- törlődött -

d) A nemzetek közötti kapcsolatügyi tanács
63. szakasz

Ada Községben megalakul a nemzetek közötti kapcsolatügyi 
tanács.
A nemzetek közötti kapcsolatügyi tanácsot a község minden 
nemzeti és etnikai közösségének képviselői alkotják, a 
törvénnyel összhangban.

64. szakasz
A nemzetek közötti kapcsolatügyi tanács megvitatja a nemzeti 
egyenjogúság megvalósításával, védelmével és fejlesztésével 
kapcsolatos kérdéseket, a törvénnyel és a statútummal 
összhangban.
A tanács az állásfoglalásairól és a javaslatairól tájékoztatja 
a községi képviselő-testületet, amely köteles azokat 
véleményezni az első elkövetkező ülésén, de legkésőbb 30 
napos határidőn belül.
A községi képviselő-testület véleményezés érdekében köteles 
először a tanács elé terjeszteni, mindazon határozatok - 
javaslatait, amelyek a nemzeti és az etnikai közösségek jogaival 
kapcsolatosak.
A tanácsnak jogában áll az alkotmánybíróság előtt eljárást 
indítani a községi képviselő-testület határozatai és az egyéb 
általános aktusai alkotmányosságának és törvényességének 
megállapítása céljából, ha úgy véli, hogy azok közvetlenül 
sértik a tanácsban képviselt nemzeti és etnikai közösségek 
jogait, továbbá jogában áll, ugyanolyan feltételek mellett 
eljárást indítani az alkotmánybíróság előtt, a képviselő-testület 
határozatai, illetve egyéb általános aktusai a jelen statútummal 
való összehangoltságának értékelése céljából.

65. szakasz
A nemzetek közötti kapcsolatügyi tanács hatáskörét, 
összetételét, munkamódszerét és tagjainak megválasztását a 
községi képviselő-testület külön határozata szabályozza.

V. A POLGÁROK, A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZVETLEN RÉSZ-

VÉTELÉNEK FORMÁI

66. szakasz
A polgárok a helyi önkormányzat megvalósításában való 
közvetlen részvételének formái a következők: referendum, 
polgári kezdeményezés és a polgárok gyűlése.

a) Referendum
67. szakasz

A községi képviselő-testület saját kezdeményezése alapján 
határozatot hozhat, hogy a hatáskörébe tartozó bizonyos 
kérdéseket referendum elé terjeszti.
A község képviselő-testület köteles a község területének 
egy részén kiírni a referendumot, ha olyan kérdésekről van 
szó, amelyek lényegesek az azon a területen élő polgárok 
részére, ha azt a községrész területén élő szavazópolgároknak 
legkevesebb 10% igényli.
A község képviselő-testület köteles a bizonyos kérdésekben a 
döntéshozatalt referendumra vinni a község választópolgárai 
legkevesebb 10%-ának igényére.
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Члан 68.
Предлог за расписивање референдума могу поднети 
грађани путем грађанске иницијативе, органи месне 
самоуправе, 10 одборника и председник општине на 
предлог општинског већа.
Скупштина општине дужна је да размотри сваки предлог 
за расписивање референдума и да о својој одлуци обавести 
предлагача.

Члан 69.
Приликом доношења одлуке о расписивању референдума 
Скупштина општине именује комисију за спровођење 
референдума и одређује њене задатке.
Одлуком о расписивању референдума одређује се рок 
спровођења референдума који не може бити краћи од 30, 
ни дужи од 90 дана од дана расписивања референдума.

Члан 70.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила 
већина грађана која је гласала, под условом да је гласало 
више од половине укупног броја грађана с правом гласа.

Члан 71.
Одлуку донету на референдуму проглашава Скупштина 
општине.

б) Грађанска иницијатива
Члан 72.

Путем грађанске иницијативе грађани могу предлагати 
Скупштини општине доношење или промену статута 
општине или других аката, као и доношење аката којима 
ће се уредити одређено питање из изворне надлежности 
општине.
Путем грађанске иницијативе може се предложити 
расписивање референдума за одлучивање о питањима 
о којима се, по одредбама овог статута одлучује 
референдумом.

Члан 73.
Када је листа потписника грађанске иницијативе сачињена 
у складу са одредбама закона, а прикупљено је најмање 
10 % потписа бирача на територији општине, Скупштина 
општине је дужна да, поводом предлога датог у иницијативи 
донесе одлуку и достави образложен одговор грађанима, у 
року од 60 дана од добијања предлога.

ц) Збор грађана 
Члан 74.

Збор грађана се може сазвати за територију насељеног 
места у општини, месне заједнице или један њен део.
Збор грађана сазива председник општине, председник 
Скупштине општине, овлашћени представник месне 
заједнице или одборник Скупштине општине, најмање 
осам дана пре дана одржавања.
Иницијативу за сазивање збора грађана може дати и савет 
за заштиту и развој локалне самоуправе.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем 
акта о сазивању збора на огласној табли, преко средстава 
информисања или на други уобичајени начин.

Члан 75.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из 
надлежности органа општине.
Збор грађана може пуноважно радити ако на њему 
присуствује најмање 10 % бирачког тела са територије за 

68. szakasz
A referendum kiírására javaslatot tehetnek a polgárok, 
polgári kezdeményezés útján, a helyi önkormányzat szervei, 
10 tanácsnok és a község elnöke a községi tanács javaslata 
alapján.
A községi képviselő-testület köteles megvitatni a referendum 
kiírására vonatkozó minden javaslatot és döntéséről tájékoztatni 
a javaslat előterjesztőjét.

69. szakasz
A községi képviselő-testület, a referendum kiírásáról szóló 
határozat meghozatala alkalmával, kinevezi a referendum 
lebonyolítására illetékes bizottságot és meghatározza annak 
feladatait.
A referendum kiírásáról szóló határozat tartalmazza a 
referendum lebonyolításának határidejét, amely nem lehet 
30 napnál rövidebb és 90 napnál hosszabb, a referendum 
kiírásának napjától számítva.

70. szakasz
A referendum útján hozott határozat akkor tekinthető 
meghozottnak, ha a szavazatukat leadó polgárok többsége 
rászavazott, azon feltétel mellett, hogy a szavazójoggal 
rendelkező polgárok teljes létszámának több mint fele részt 
vett a szavazáson.

71. szakasz
A referendumon meghozott határozatot a községi képviselő-
testület hirdeti ki.

b) Polgári kezdeményezés
72. szakasz

A polgárok polgári kezdeményezés útján javaslatot 
terjeszthetnek a községi képviselő-testület elé a község 
statútumának, illetve az egyéb aktusoknak a meghozatalára, 
illetve módosítására, valamint azon aktusok meghozatalára, 
amelyekkel a község eredeti illetékességébe tartozó bizonyos 
kérdések szabályozása történik.
Polgári kezdeményezés útján javasolható referendum kiírása 
azon kérdésekről való döntéshozatal érdekében, amelyekről a 
jelen statútum rendelkezései értelmében a döntést referendum 
útján kell meghozni.

73. szakasz
Amikor a polgári kezdeményezés aláíróinak jegyzéke 
összhangban áll a törvény rendelkezéseivel, és tartalmazza 
a község szavazópolgárainak legkevesebb 10% aláírását, 
akkor a községi képviselő-testület köteles határozatot hozni a 
kezdeményezésben foglalt javaslat kapcsán és az indoklással 
alátámasztott válaszát továbbítani a polgárok részére, éspedig 
a javaslat átvételének napjától számított 60 napos határidőn 
belül.

c) Polgárok gyűlése
74. szakasz

A polgárok gyűlése a község lakott területére, a helyi közösségre, 
vagy annak egy részére vonatkozóan hívható össze.
A polgárok gyűlését a községi elnök, a képviselő-testület elnöke, 
a helyi közösség felhatalmazott képviselője vagy a képviselő-
testület tanácsnoka hívja össze a gyűlés megtartásának 
időpontját legkevesebb nyolc nappal megelőzően.
A polgárok gyűlésének összehívását a helyi önkormányzat 
védelmi és fejlesztési tanácsa is javasolhatja.
A gyűlés összehívásáról a polgárok a hirdető táblára 
kifüggesztett, a gyűlés összehívásáról szóló ügyiratból, a 
hírközlési eszközökből, vagy egyéb megszokott módon 
értesülnek.

75. szakasz
A polgárok gyűlése a községi szervek hatáskörébe tartozó 
kérdéseket vitatja meg, és ezekkel kapcsolatosan ad 
javaslatokat.
A polgárok gyűlésének munkája akkor jogerős, ha az ülésen 
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који се збор одржава.
Збором грађана председава сазивач или лице које он 
овласти.
Збор грађана, јавним гласањем, већином присутних усваја 
захтеве и предлоге и упућује их Скупштини општине или 
појединим органима и службама општине.
Органи и службе општине дужни су да у року од 60 дана 
од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге 
грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу 
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Члан 76.
- брисан -

VI.МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 77.
Ради задовољавања потреба и интереса становништва 
једног дела општине могу се оснивати месне заједнице и 
други облици месне самоуправе. 
Месна заједница може се оснивати и за два или више 
села.

Члан 78.
Скупштина општине одлучује о образовању, подручју за 
које се образује и укидању месних заједница и других 
облика месне самоуправе, пословима које обављају, 
органима и њиховом избору, начину њиховог финансирања 
као и о другим питањима битним за њихов рад. 
Одлука из претходног става доноси се већином гласова од 
укупног броја одборника. 

Члан 79.
Одлуком Скупштине општине може поверити свим или 
појединим месним заједницама и другим облицима месне 
самоуправе вршење одређених послова из изворног 
делокруга општине, уз обезбеђивање за то потребних 
средстава.
При поверавању послова полази се од тога да ли су ти 
послови од непосредног и свакодневног значаја за живот 
становника месне заједнице.

Члан 80.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе 
има својство правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених статутом и одлуком о оснивању.

VII. ДОНОШЕЊЕ АКАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Члан 81.
У оквиру Уставом и законом утврђених права, општина 
самостално доноси прописе којима уређује питања из 
своје изворне надлежности, на основу статута општине.
У повереним пословима општина доноси прописе и 
акте на основу овлашћења датог законом и у оквиру тог 
овлашћења.

Члан 82.
Прописе, опште и појединачне акте из надлежности 
општине доноси Скупштина општине.
Појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом 
општине и одлукама Скупштине општине доноси 
председник општине.
Одлуке доноси само Скупштина општине.

részt vesz a szavazópolgároknak legkevesebb 10%-a arról a 
területről, amelyen a polgárok gyűlését tartják.
A polgárok gyűlésén az ülés összehívója, vagy az általa 
felhatalmazott személy elnököl.
A polgárok gyűlése nyilvános szavazással, a jelenlevők 
többségének szavazatával fogadja el a kérelmeket és 
javaslatokat, s továbbítja a községi képviselő-testületnek, vagy 
pedig a község egyes szerveinek és szolgálatainak.
A község szervei és szolgálatai kötelesek a polgárok gyűlésének 
megtartásától számított 60 napos határidőn belül megvitatni a 
gyűlésen elhangzott kérelmeket és javaslatokat, valamint állást 
foglalni, illetve megfelelő határozatot, vagy intézkedést hozni, 
s minderről tájékoztatni a polgárokat.

76. szakasz
- törlődött -

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI FORMÁK 

77. szakasz
A község egy részén élő lakosság szükségleteinek és 
érdekeinek kielégítése céljából helyi közösségek és egyéb 
helyi illetékességű önigazgatási formák hozhatók létre.
Helyi közösség hozható létre két vagy több falu részére is.

78. szakasz
A községi képviselő-testület dönt a helyi közösségek és az 
egyéb helyi önigazgatási formák alapításáról, megszüntetéséről, 
területéről, a feladatköréről, szerveiről, azok megválasztásáról, 
a működésük módjáról, valamint a munkájukkal kapcsolatos 
egyéb fontos kérdésekről.
Az előző bekezdésben említett döntés meghozatala a 
tanácsnokok összlétszámának szavazattöbbségével történik.

79. szakasz
A községi képviselő-testülete rábízhatja a község eredeti 
illetékességébe tartozó bizonyos teendők végzését minden, 
illetve az egyes helyi közösségre és a helyi önkormányzat 
részeinek egyéb formáira, az ehhez szükséges eszközök 
biztosítása mellett.
A teendők végzésével való megbízás alkalmával abból kell 
kiindulni, hogy azok közvetlen és mindennapi jelentőségűek a 
helyi közösség területén élő lakosság életében.

80. szakasz
A helyi közösség, illetve a helyi önkormányzat egyéb 
formái jogi személy tulajdonsággal bírnak, a statútummal 
és az alapításáról szóló határozattal meghatározott jogkör és 
kötelezettség keretein belül.

VII. AKTUSOK MEGHOZATALA A KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETBEN

81. szakasz
Az alkotmánnyal és a törvénnyel meghatározott jogkörén belül 
a község önállóan hozza meg azokat az előírásokat, amelyek az 
eredeti hatáskörébe tartozó kérdéseket szabályozzák, a községi 
statútum alapján.
A község a megbízatás alapján végzendő tevékenységekről 
előírásokat és aktusokat hoz meg. a törvényes meghatalmazása 
alapján és az adott meghatalmazásán belül.

82. szakasz
A község illetékességébe tartozó előírásokat, általános és 
egyedi aktusokat a községi képviselő-testület hozza meg.
A község elnöke hozza meg azokat az egyedi aktusokat, 
amelyek meghozatalára a törvény, a község statútuma és a 
községi képviselő-testület határozata meghatalmazza.
A határozatok meghozatalára kizárólag a községi képviselő-
testület illetékes.
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Члан 83.
Општинско веће, општинска управа, сваки одборник 
Скупштине општине, као и  10% бирача могу дати 
иницијативу за доношење прописа и општих аката из 
надлежности Скупштине општине.
Председник општине предлаже одлуке и друге акте које 
доноси Скупштина као и начин решавања питања о којима 
одлучује Скупштина општине.

Члан 84.
Прописи и општи акти органа општине Ада објављују се у 
„Службеном листу општине Ада“.
У случају неслагања текста објављеног прописа и општег 
акта на српском и на мађарском језику, аутентичним се 
сматра текст прописа и општег акта објављен на српском 
језику.

Члан 85.
Прописи и општи акти ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога, 
није предвиђено да ступе на снагу даном доношења, 
а те разлоге утврђује орган који их доноси приликом 
доношења.

VIII. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 86.
Скупштина општине, у складу са законом, покреће 
поступак за оцену уставности и законитости одређених 
аката, ако сматра да су њима повређена права општине.

Члан 87.
Ако је орган Републике одлучивао о питању из надлежности 
општине, Скупштина општине или председник општине 
подноси захтев Влади Републике Србије за преиспитивање 
права на одлучивање у конкретној ствари.

Члан 88.
Скупштина општине и председник општине имају право 
да пред надлежним судом траже заштиту права у случају 
да је појединачним актима и радњама државних органа 
учињена повреда права општине или спречено учешће 
грађана у остваривању права на локалну самоуправу.

Члан 89.
Ради заштите права и интереса грађана, Скупштина општине 
може поставити грађанског браниоца (омбудсман).
Грађански бранилац врши општу контролу рада управе и 
јавних служби.
Избор, надлежност, овлашћења и начин рада грађанског 
браниоца уређују се посебном одлуком Скупштине 
општине, у складу са законом.

Члан 90.
Ради остваривања демократског утицаја грађана на 
унапређивање локалне самоуправе, Скупштина општине 
оснива савет за развој и заштиту локалне самоуправе.

IX. ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ

Члан 91.
Предлог за промену статута општине може поднети 
најмање 10% бирача са територије општине, председник 
општине и најмање 1/3 одборника.
О предлогу за промену статута Скупштина општине 
одлучује већином од укупног броја одборника.

83. szakasz
A községi képviselő-testület illetékességébe tartozó előírások, 
és általános aktusok meghozatalát kezdeményezheti a községi 
tanács, a községi közigazgatás, a képviselő-testület minden 
tanácsnoka, valamint 10% szavazópolgár.
A község elnöke indítványozza a határozatokat és az egyéb 
aktusokat, amelyeket a községi képviselő-testület hoz meg, 
valamint javasolja azon kérdések megoldásának módját, 
amelyekről a községi képviselő-testülete dönt. 

84. szakasz
Ada Község szerveinek előírásai és általános ügyiratai Ada 
Község Hivatalos Lapjában jelennek meg.
Amennyiben a megjelenő előírás és általános ügyirat szerb 
és magyar nyelvű változatának szövege eltérő, az előírás 
és általános ügyirat szerb nyelven megjelenő szövegét kell 
hitelesnek tekinteni.

85. szakasz
Az előírások és az általános aktusok a közzétételük napjától 
számított nyolcadik napon lépnek hatályba kivéve, ha 
különösen igazolt okok miatt úgy van előirányozva, hogy  a 
meghozataluk napján lépnek hatályba, ezeket az okokat, ezen 
aktusok és előírások meghozatala alkalmával, az a szerv 
határozza meg, amely meghozza azokat.

VIII. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME

86. szakasz
A községi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, 
eljárást indíthat az egyes aktusok alkotmányosságának és 
törvényességének megállapítása érdekében, ha úgy értékeli, 
hogy azok sértik a község jogait.

87. szakasz
Ha a köztársasági szerv a község illetékességébe tartozó 
kérdés kapcsán hoz döntést, akkor a községi képviselő-testület, 
vagy a község elnöke követelést terjeszt a Szerb Köztársaság 
Kormánya elé, a konkrét ügyben való döntéshozatalra való jog 
felülvizsgálása céljából.

88. szakasz
A községi képviselő-testületnek és a község elnökének jogában 
áll az illetékes bíróság előtt  kérni a jogaik védelmét abban az 
esetben, ha az állami szervek egyedi aktusai és cselekedetei 
sértik a község jogait, vagy pedig akadályozzák a polgárokat 
a helyi önkormányzatra való jogok megvalósításában, való 
részvételben.

89. szakasz
A polgárok jogainak és érdekeinek védelme céljából a községi 
képviselő-testület polgárvédőt (ombudsman) alkalmazhat.
A polgárvédő végzi a közigazgatás és a közszolgálatok 
munkájának általános ellenőrzését.
A polgárvédő megválasztását, hatáskörét, meghatalmazását 
és munkamódszerét a községi képviselő-testületnek külön 
határozata szabályozza, a törvénnyel összhangban.

90. szakasz
A polgárok a helyi önkormányzat fejlesztésére való 
demokratikus hatásának megvalósítása céljából a községi 
képviselő-testület megalakítja a helyi önkormányzat fejlesztési 
és védelmi tanácsát.

IX. A KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSA

91. szakasz
A község statútumának módosítására vonatkozó javaslatot a 
község választójoggal rendelkező polgárainak legkevesebb 
10%, a község elnöke és a tanácsnokok legkevesebb 
egyharmada terjesztheti elő.
A statútum változtatására vonatkozó javaslatról a képviselő-
testület a tanácsnokai teljes létszámának szavazattöbbségével 
dönt.
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Члан 92.
Када Скупштина општине одлучи да се приступи промени 
статута одређује начин, поступак и комисију за израду 
одлуке о промени статута општине.

Члан 93.
Нацрт акта о промени статута утврђује Скупштина 
општине и ставља га на јавну расправу, осим промена које 
се врше ради усаглашавања статута са законом.
Комисија за статутарна питања утврђује предлог акта о 
промени статута, који усваја Скупштина општине већином 
од укупног броја одборника.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада 
Скупштина општине Ада
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
Број: 06-1/2007-01 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Ада,  16.01.2007. године        Регина Секе, с.р.

92. szakasz
Ha a községi képviselő-testület határozatot hoz a statútum 
változtatásához való hozzálátásról, akkor meghatározza a 
módot, az eljárást és a község statútumának változtatásáról 
szóló határozat kidolgozására illetékes bizottságot.

93. szakasz
A statútum változtatásáról szóló aktus tervezetét a Község 
Képviselő-testülete határozza meg, és közvitára bocsátja, 
kivéve azokat a változtatásokat, amelyekre a statútumnak a 
törvénnyel való összehangolása céljából kerül sor.
A statútum bizottság állapítja meg a statútum módosításáról 
szóló ügyiratjavaslatot, melyet a községi képviselő-testület 
fogad el a tanácsnokok összlétszámának szavazattöbbségével.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
Ada Község Képviselő-testülete
STATÚTUM BIZOTTSÁG
Szám: 06-1/2007-01 Szőke Regina, s.k.
Ada, 2007.01.16. BIZOTTSÁGELNÖK

На основу члана 41. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 9/2002, 33/2004, и 135/2004) 
и члана 46. тачка 9. Статута општине Ада (‘’Службени лист 
општине Ада’’, број 24/2004 и 12/2005), доносим

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ШТЕТЕ У О.Ш. ‘’НОВАК РАДОНИЋ’’ У МОЛУ

I.
Именује се председник и чланови Комисије за утврђивање 
штете у О.Ш. ‘’Новак Радонић’’ у Молу услед експлозије 
котларнице у следећем саставу:
1.Душанка Вучуровић – председник,
2.Колар Андраш – члан и
3.Варга Пертић Марта –члан.

II.
Комисија има задатак да утврди штету и прикупи понуде 
за санкцију штете настале поводом експлозије котларнице 
у О.Ш.’’Новак Радонић у Молу.

III.
Ово решење ступа на снагу одмах и објављује се у 
‘’Службеном листу општине Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-2-1/2007-02    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА,
Ада, 09.01.2007. године Ирмењи Ференц, с.р.                    

2./
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos 
Közlönye, 9/2002, 33/2004 és 135/2004 szám) 41. szakaszának 
9. pontja, és Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 22/2004 és 12/2005 szám) 46. szakaszának 9. pontja 
alapján
Ada Község Elnöke meghozza a

VÉGZÉST
A MOHOLI NOVAK RADONIĆ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN KELETKEZETT KÁR 
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG 

KINEVEZÉSÉRŐL

I.
Ada Község Elnöke kinevezi a moholi Novak Radonić 
Általános Iskolában a kazánrobbanás következtében keletkezett 
kár megállapításával megbízott bizottság elnökét és tagjait a 
következő összetételben:
1.Dušanka Vučurović – elnök,
2.Kollár András – tag,
3.Varga Pertity Márta – tag.

II.
A bizottság feladata, hogy a moholi Novak Radonić Általános 
Iskolában a kazánrobbanás következtében keletkezett kárt 
felmérje, s begyűjtse az ajánlatokat a szanálásra.

III.
A jelen végzés azonnal hatályos, és Ada Község Hivatalos 
Lapjában jelenik meg.

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-2-1/2007-02 Ürményi Ferenc, s. k.
Ada, 2007. 01. 09. ADA KÖZSÉG ELNÖKE
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3./
На основу члана 46. тачка 8. и члана 82. став 2. Статута 
општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’, број 22/
2004 и 12/2005), доносим

РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2007. 

ГОДИНЕ

1. Учесницима средњих школа са територије општине Ада 
који свакодневно путују од места становања до седишта 
школе у некој другој општини, регресирају се трошкови 
превоза за месеце јануар, фебруар, март, април, мај и јуни 
2007. године у висини  од  10% oд цене месечне карте од 
које је одбијен попуст превозника.
Регресирање у смислу претходног става обезбеђује се и 
ученицима средње Техничке школе у    Ади који са салашких 
насеља у општини (Утрине, Оборњача и Стеријино) као и 
из насељеног места Мол, свакодневно путују до седишта 
школе у Ади.
2. Регресирање из претходне тачке обезбеђују се учешћем  
општине и покрајине у цени месечних ђачких  карата 
са попустом, и исплаћује се јавним превозницима 
(‘’Бечејпревоз’’ АД  Бечеј, ‘’Молпревоз’’ ПП Мол, 
‘’Тополатранс’’ Бачка Топола, односно другом превознику 
) на основу њихових рачуна и уз рачуне приложених 
спецификација о тачном броју ученика-путника - корисника 
услуга превоза у односном месецу.
3. Ово решење се објављује у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-2-2/2007-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ада, 10.01.2007.године Ирмењи Ференц, с.р.

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 22/2004 
és 12/2005 szám) 46. szakaszának 8. pontja és 82. szakaszának 
2. bekezdése alapján Ada Község Eln0ke meghozza a 

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÉPISKOLÁS 

TANULÓK 2007. JANUÁR- JÚNIUSI IDŐSZAKRA 
VONATKOZÓ ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSRÓL

1. Azok a középiskolás tanulók, akik Ada Község területéről 
naponta utaznak a lakóhelyükről valamely más község 
területén székelő iskolába, a 2007. január, február, március, 
április, május, és június hónap folyamán az utasszállító vállalat 
által a hónaposjegy előirányozott kedvezményes árának 10%-
os támogatásában részesülnek.
Az előző bekezdésben említett útiköltség-támogatást biztosítjuk 
az adai Műszaki Iskola azon tanulói részére is, akik a község 
területén lévő tanya településekről (Völgypart, Törökfalu és 
Valkaisor), illetve Mohol településről naponta utaznak
Adára, az iskola székhelyére.
2. A középiskolás tanulók útiköltségeinek az előző pont alatt 
említettekkel összhangban való támogatása a községnek és a 
tartománynak a hónapos jegyek kedvezményes árában való 
részesedése útján biztosított, és az utasszállító közvállalatoknak 
(a becsei Bečejprevoz Rt., a moholi Molprevoz Mv., a topolyai 
Topolatrans, illetve más utasszállító vállalkozó) az adott 
vállalat azon számlája alapján fizetik ki, melyekhez mellékelik
a szolgáltatásaikat az adott hónapban igénybe vevő, utazó 
diákoknak a pontos számát.             
3. A jelen végzést közzé kell tenni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-2-2/2007-02 Ürményi Ferenc
Ada, 2007. 01. 10. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

4./
Az Ada Község Közigazgatásáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 24/2004 és 18/2006 szám) 30. szakasza 
alapján
Ada Község Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza a

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI 

FELÜGYELŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL

I.
Tóth Sándor okleveles közgazdászt, adai lakost, Ada Község 
Közigazgatási Hivatalának vezetője 2006. december 31-től 
kezdődően felmenti teendőinek végzése alól.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Szám: 02-35/2006-03
Ada, 2006. 12. 30.  Hodik Nándor s. k.

Ada Község Közigazgatási Hivatalának vezetője

На основу члана 30. Одлуке о општинској управи општине 
Ада («Службени лист општине Ада», број 24/2004 и 18/
2006), 
Начелник општинске управе општине Ада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА 

ОПШТИНЕ АДА

I.
ТОТ ШАНДОР, дипл. економиста  из Аде, разрешава се 
дужности  Буџетског инспектора општине Ада, са даном 
31. децембра 2006. године.   

II.
Ово Решење се објављује у «Службеном листу општине 
Ада».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКА УПРАВА АДА
Број: 02-35/2006-03 НАЧЕЛНИК,
Ада, 30.12.2006. Ходик Нандор, с.р.



21. strana/oldal
1. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

17.01.2007.
2007.01.17.

5./
На основу члана 28. Одлуке о општинској управи општине 
Ада («Службени лист општине Ада», број 24/2004 и 18/
2006), а по прибављеном мишљењу Председника општине 
Ада,
Начелник општинске управе општине Ада доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА 

ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА

I.
ТОТ ШАНДОР, дипл. економиста из Аде,  поставља се за 
Начелника одељења за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Ада за  мандатни период од 
четири године, почев од 01. јануара 2007. године.  

II.
Ово Решење се објављује у «Службеном листу општине 
Ада».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКА УПРАВА АДА

Број: 02-36/2006-03 НАЧЕЛНИК,
Ада,  30.12. 2006. Ходик Нандор, с.р.

Az Ada Község Közigazgatásáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 24/2004 és 18/2006 szám) 28. szakasza 
alapján, valamint Ada Község Elnökének véleményének 
kikérését követően
Ada Község Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza a

VÉGZÉST
AZ ADA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
HELYI ADÓ-ADMINISZTRÁCIÓS OSZTÁLYA 

VEZETŐJÉNEK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL

I.
Tóth Sándor okleveles közgazdászt, adai lakost, Ada 
Község Közigazgatási Hivatalának vezetője 2007. január 
01-től kezdődően, négyéves megbízatási időre Ada Község 
Közigazgatási Hivatal Helyi Adó-adminisztrációs Osztálya 
vezetőjének tisztségébe helyezi.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Szám: 02-36/2006-03 
Ada, 2006. 12. 30.  Hodik Nándor, s. k.
 Ada Község Közigazgatási Hivatalának vezetője


