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9./
На основу члана 30. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Србије», број 9/2002, 33/
2002, 33/2004 и 135/2004) и на основу члана 28. тачка 1. 
Статута општине Ада («Службени лист општине Ада», 
број  1/2007 – пречишћен текст),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
01.03.2007. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА

Члан 1.
Члан 3. Пословника Скупштине општине Ада («Службени 
лист општине Ада», број 22/2004) мења се и гласи:
«У Скупштини је у службеној употреби српски језик и 
ћирилично писмо, и латинично писмо на начин утврђен 
законом, и мађарски језик и писмо.».

Члан 2.
Члан 5. тачка 1. мења се и гласи:
«Избор Комисије за утврђивање сагласности уверења 
о избору за одборника и извештаја изборне комисије (у 
даљем тексту: Комисије за утврђивање)». 

Члан 3.
Члан 5. тачка 3. мења се и гласи:
«Извештај Комисије за утврђивање». 

Члан 4.
Члан 5. тачка 4. се брише.

Члан 5.
После члана 5. у поднаслову 2. брише се реч:
«(Верификација)».

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
«Одборници стичу права и дужности у Скупштини 
општине даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата изабраних одборника врши се у 
поступку прописан законом.».

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
«Oдборници, на првој, конститутивној седници, на предлог 
председавајућег бирају трочлану Комисију за утврђивање 
из реда одборника ради утврђивања сагласности уверења о 
избору за одборника и извештаја изборне комисије.
Комисија за утврђивање је изабрана ако је за њу гласала 
већина присутних одборника.».

Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
«Комисија за утврђивање о свом раду подноси извештај 
Скупштини општине.
Комисија за утврђивање у свом извештају може да утврди 
сагласност свих или одређеног броја уверења о избору за 
одборника и извештаја изборне комисије.
На основу извештаја комисије за утврђивање из става 
1. овог члана,  председавајући констатује да је изборна 
комисија поднела извештај о спроведеним изборима и 
да су сва уверења или одређени број уверења о избору 
у сагласности са извештајем изборне комисије чиме се  
потврђује мандат свих или само одређеног броја ново 
изабраних одборника.».

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos 
Közlönye, 9/2002, 33/2002, 33/2004 és 135/2004 szám) 30. 
szakaszának 1. pontja, valamint Ada Község Statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám – tisztázott szöveg) 28. 
szakaszának 1. pontja alapján,
Ada Községi Képviselő-testülete a 2007.03.01-én megtartott 
ülésén meghozza a 

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
Ada Községi Képviselő-testülete ügyrendjének (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2004 szám) 3. szakasza módosul, és így 
hangzik:
„A képviselő-testületben a szerb nyelv és cirill, valamint a 
törvényben megállapított módon a latin írásmód, illetve a 
magyar nyelv és írásmód van hivatalos használatban.”

2. szakasz
Az 5. szakasz 1. pontja módosul, és így hangzik:
„A tanácsnokok megválasztásáról és a választási bizottság 
jelentéséről szóló bizonylat összhangja hitelesítésére alakult 
bizottság kiválasztása (a továbbiakban: hitelesítő bizottság).”

3. szakasz
Az 5. szakasz 3. pontja módosul, és így hangzik:
„A hitelesítő bizottság jelentése.”

4. szakasz
Az 5. szakasz 4. pontja törlődik.

5. szakasz
Az 5. szakasz után a 2. alcímben a következő szó törlődik: 
„(hitelesítés)”.

6. szakasz
Az 6. szakasz módosul, és így hangzik:
„A tanácsnokok a képviselő-testületbeli jogaikat és 
kötelességeiket a mandátumuk hitelesítésének napjától 
gyakorolják. A megválasztott tanácsnokok mandátumának 
hitelesítése a törvényben előírt módon történik.”

7. szakasz
Az 7. szakasz módosul, és így hangzik:
„A tanácsnok az első, alapító ülésen az elnöklő javaslatára 
megválasztják a háromtagú hitelesítő bizottságot a tanácsnokok 
soraiból a tanácsnokok megválasztásáról és a választási 
bizottság jelentéséről szóló bizonylatok összhangja hitelesítése 
végett.
A hitelesítő bizottság akkor tekinthető megválasztottnak, ha a 
jelenlevő tanácsnokok többsége rászavazott.”

8. szakasz
Az 8. szakasz módosul, és így hangzik:
„ A hitelesítő bizottság munkájáról jelentést ad át a képviselő-
testületnek.
A hitelesítő bizottság a jelentésében hitelesítheti az összes vagy 
bizonyos számú bizonylatot a tanácsnokok megválasztásáról 
és a választási bizottság jelentéséről.
A hitelesítő bizottság a jelen szakasz 1. bekezdésében 
szereplő jelentése alapján az elnöklő megállapítja, hogy a 
választási bizottság jelentést tett a lefolytatott választásokról, 
valamint hogy az összes vagy meghatározott számú választási 
bizonylat összhangban van a választási bizottság jelentésével, 
s ez megerősíti az összes vagy bizonyos számú újonnan 
megválasztott tanácsnok mandátumát.”
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Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
«Скупштина општине разматра део извештаја комисије за 
утврђивање из члана 7. овог пословника у ком делу је она 
утврдила несагласност уверења о избору за одборника и 
извештаја изборне комисије.
Скупштина општине доноси одлуку о одлагању 
потврђивања мандата одборника који су поднели уверење 
о избору за одборника за које је комисија за утврђивање 
утврдила несагласност са извештајем изборне комисије и 
задужује изборну комисију да у року од 30 дана од дана 
доношења ове одлуке испита разлоге те несагласности и да 
о томе поднесе писмени извештај Скупштини општине.».

Члан 10.
Члан 10. мења се и гласи:
«Потврђивање мандата одборника  извршиће се на основу 
извештаја из претходног става.».

Члан 11.
Члан 11. став 1. мења се и гласи:
«Одборници којима је мандат потврђен дају свечану изјаву, 
након чега потписују текст свечане изјаве, који гласи:».

Члан 12.
Члан 12. став 3. мења се и гласи:
«Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку 
биографију, страначку припадност и потписе одборника.».

Члан 13.
У члану 15. бришу се речи:
«из претходног сазива».

Члан 14.
Члан 18. мења се и гласи:
«Ако ни један кандидат није добио потребну већину, 
гласање се понавља.
Ако ни у другом кругу ни један од предложених кандидата 
не добије потребну већину гласова, понавља се поступак 
кандидовања и избора.».

Члан 15.
Члан 19. став 2. мења се и гласи:
«Председник Скупштине подноси оставку Скупштини 
општине у писаној форми.».

Члан 16.
Члан 20. став 3. мења се и гласи:
«Предлог се подноси Скупштини општине у писаној 
форми и мора бити образложен.».

Члан 17.
Члан 21. став 2. мења се и гласи:
«Заменик председника Скупштине општине замењује 
председника у његовом одсуству услед спречености 
председника Скупштине општине да обавља дужност или 
на основу његовог посебног овлашћења.».

Члан 18.
Члан 22. став 1. мења се и гласи:
«Заменика председника Скупштине општине бира 
Скупштина општине на предлог председника Скупштине 
општине.».

Члан 19.
Члан 23. мења се и гласи:
«Заменику председника може престати функција пре 
истека мандата оставком или разрешењем, у поступку и 
на начин који је предвиђен за председника Скупштине 
општине». 

9. szakasz
Az 9. szakasz módosul, és így hangzik:
„A képviselő-testület megvitatja a hitelesítő bizottság jelen 
ügyrend 7. szakaszában említett jelentésének a tanácsnokok 
megválasztásáról és a választási bizottság jelentéséről szóló 
bizonylatok ellentmondásáról szóló részét.
A képviselő-testület határozatot hoz azon tanácsnokok 
mandátuma hitelesítésének elhalasztásáról, akik bizonylatot 
adtak át azoknak a tanácsnokoknak a megválasztásáról, melyek 
esetében a hitelesítő bizottság ellentmondást állapított meg 
a választási bizottság jelentésével, és megbízza a választási 
bizottságot, hogy a jelen határozat meghozatalától számított 30 
napos határidőn belül vizsgálja meg ezen ellentmondás okait, s 
erről tegyen írásos jelentést a képviselő-testületnek.

10. szakasz
Az 10. szakasz módosul, és így hangzik:
„A tanácsnokok mandátumának hitelesítése az előző szakaszban 
említett jelentés alapján történik.”

11. szakasz
Az 11. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„Azok a tanácsnokok, melyek mandátumának hitelesítése 
megtörtént ünnepélyes nyilatkozatot tesz, majd aláírja az 
ünnepélyes nyilatkozat szövegét, mely így hangzik:”

12. szakasz
Az 12. szakasz 3. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A javaslat tartalmazza: a jelentkező nevét, rövid életrajzát, 
pártbéli hovatartozását és a tanácsnok aláírását.”

13. szakasz
Az 15. szakaszban törlődik a következő rész:
„az előző összetételű”.

14. szakasz
Az 18. szakasz módosul, és így hangzik:
„Amennyiben az egyik jelölt sem kapta meg az elegendő 
többséget, a szavazást meg kell ismételni.
Ha a második körben sem kapja meg egyik jelölt sem a 
szavazatok szükséges többségét, a jelölés és választás eljárását 
meg kell ismételni.”

15. szakasz
Az 19. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A képviselő-testület elnöke lemondását írásos formában adja 
át a képviselő-testületnek.”

16. szakasz
Az 20. szakasz 3. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A javaslatot a községi képviselő-testületnek írásos formában 
és indoklással ellátva kell átadni.”

17. szakasz
Az 21. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnökhelyettese helyettesíti az 
elnököt távollétében, ha a községi képviselő-testület elnöke 
akadályozott a kötelességeinek végzésében, illetve az elnök 
külön meghatalmazása alapján.”

18. szakasz
Az 22. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnökhelyettesét a községi 
képviselő-testület választja meg a községi képviselő-testület 
elnökének javaslata alapján.”

19. szakasz
Az 23. szakasz módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnökhelyettes tisztsége a 
megbízatásának lejárta előtt megszűnhet lemondással vagy 
felmentéssel, a községi képviselő-testület elnöke számára 
előírt eljárás folytán és módon.”



5. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

Члан 20.
Члан 24. став 1. мења се и гласи:
«Заменик председника подноси оставку Скупштини 
општине у писаној форми.».

Члан 21.
Члан 24. став 2. се брише.

Члан 22.
Члан 25. мења се и гласи:
«Заменик председника Скупштине може бити разрешен 
на предлог председника Скупштине или најмање 10 
одборника. Предлог се подноси у писаној форми и мора 
бити образложен.».

Члан 23.
Члан 26. став 2. мења се и гласи:
«Секретар се стара о обављању стручних послова у вези 
са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине 
и њених радних тела и руководи административним 
пословима везаним за њихов рад.».

Члан 24.
Члан 28. после става 1. допуњује се са новим ставом који 
гласи:
«Секретар подноси оставку Скупштини општине у писаној 
форми.».
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.

Члан 25.
Члан 28. став 4. мења се и гласи:
«Предлог се подноси Скупштини општине у писаној 
форми и мора бити образложен.».

Члан 26.
После члана 28. у поглављу IV. мења се поднаслов 1. и 
гласи:
«Начин рада радних тела».

Члан 27.
Члан 29. мења се и гласи:
«Радна тела раде у седницама, које сазива председник 
радног тела по сопственој иницијативи или на иницијативу 
најмање 1/3 члана радног тела, а дужан је сазвати седницу 
ако то тражи председник Скупштине општине. Ако и у том 
случају председник радног тела не сазове седницу, седницу 
сазива председник Скупштине општине.».

Члан 28.
Члан 30. мења се и гласи:
«Радно тело ради у седници којој присуствује већина 
чланова радног тела, а одлучује већином гласова присутних 
чланова радног тела.
Седница радног тела сазива се најкасније 3 дана пре 
одржавања седнице, а може се сазвати и у краћем року ако 
за то постоје оправдани разлози.».

Члан 29.
Члан 31. мења се и гласи:
«Седници радног тела може присуствовати и учествовати 
у раду, без права одлучивања, и одборник који није члан 
радног тела.
У раду радног тела могу учествовати и чланови Општинског 
већа, зависно од питања које је на дневном реду.
У раду радног тела могу, по позиву, учествовати и друга 
лица.».

Члан 30.
Члан 32. мења се и гласи:
«У извршавању послова из свог делокруга радно тело 

20. szakasz
Az 24. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnökhelyettese lemondását 
írásos formában adja át a képviselő-testületnek.”

21. szakasz
A 24. szakasz 2. bekezdése törlődik.

22.szakasz
Az 25. szakasz módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnökhelyettese felmenthető  a 
képviselő-testület elnökének vagy 10 tanácsnok javaslata 
nyomán. A javaslatot írás formában kell átadni, és meg kell 
indokolni.”

23. szakasz
Az 26. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A képviselő-testület titkára a képviselő-testület és annak 
munkatestületei üléseinek összehívásával és lefolytatásával 
kapcsolatos szakteendőkről gondoskodik, valamint a 
munkájukhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
irányítja.”

24. szakasz
A 28. szakasz az 1. bekezdés után egy újabb bekezdéssel 
egészül ki, mely így hangzik:
„A titkár a lemondását írásos formában adja át a községi 
képviselő-testületnek.”
Az eddigi 2. és 3. bekezdés 3. és 4. bekezdéssé válik.

25. szakasz
Az 28. szakasz 4. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A javaslatot a községi képviselő-testületnek írásos formában 
és indoklással ellátva kell átadni.”

26. szakasz
A 28. szakasz után a IV. fejezetben módosul az 1. alcím, és így 
hangzik:
„A munkatestületek munkamódszere”.

27. szakasz
A 29. szakasz módosul, és így hangzik:
„A munkatestületek üléseken végzik munkájukat, melyet a 
munkatestület elnöke hív össze saját vagy a munkatestületi 
tagok legalább 1/3-ának kezdeményezése nyomán, valamint 
köteles összehívni az ülést, amennyiben azt a községi épviselő-
testület elnöke kéri. Ha a munkatestület elnöke ebben az 
esetben sem hívja össze az ülést, az ülést a képviselő-testület 
elnöke hívja össze.”

28. szakasz
A 30. szakasz módosul, és így hangzik:
„A munkatestület ülésen végzik munkájukat, melyen a 
munkatestületi tagok többségének jelen kell lenniük, és a 
jelenlevő munkatestületi tagok többségi szavazata dönt.
A munkatestület ülését legkésőbb három nappal az ülés 
megtartása előtt kell összehívni, de rövidebb határidőn belül is 
össze lehet hívni, amennyiben indokolt.”

29. szakasz
A 31. szakasz módosul, és így hangzik:
„A munkatestület ülésén jelen lehet, és munkájában részt 
vehet döntésjog nélkül olyan tanácsnok is, aki nem tagja a 
munkatestületnek.
A munkatestület tevékenységében részt vehetnek a községi 
tanács tagjai is attól függően, hogy mely kérdés szerepel 
napirenden.
A munkatestületei ülésen meghívóval más személyek is részt 
vehetnek.”

30. szakasz
A 32. szakasz módosul, és így hangzik:
„A munkatestület a hatáskörébe tartozó teendők végzése 
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може, преко свог председника, тражити од општинске 
управе податке и информације од значаја за његов рад.
Након завршетка претреса, радна тела подносе Скупштини 
општине своје мишљење и предлоге.
Радно тело одређује свог известиоца.
На седници радног тела води се записник.
У записник се уносе нарочито: имена присутних, питања 
која су разматрана, мишљења и предлози радног тела, свако 
издвојено мишљење, као и известиоци које је одредило 
радно тело.
Записник потписује председник радног тела и лице које је 
водило записник.».

Члан 31.
Чланови од 33. до 37. се бришу.

Члан 32.
Члан 38. мења се и гласи:
«Стална радна тела Скупштине општине Ада су:

1.Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања:
• предлаже избор, именовање, односно разрешење лица 
које бира или именује Скупштина општине,
• предлаже састав радних тела Скупштине општине,
• предлаже именовање и разрешење чланова управних и 
надзорних одбора и директора установа чији је оснивач 
Скупштина општине,
• предлаже избор и разрешење директора, чланова 
управних и надзорних одбора и председника и чланова 
надзорних одбора, осим представника запослених у јавним 
комуналним и другим јавним предузећима чији је оснивач 
Скупштина општине,
• учествује у припремању и подноси предлоге прописа о 
накнадама и другим примањима одборника у Скупштини 
општине и лица која бира или именује Скупштина 
општине, спроводи те прописе и припрема предлоге за 
обезбеђивање средстава у буџету општине, стара се о 
правилном коришћењу тих средстава и о томе извештава 
Скупштину општине,
• разматра уверења о избору одборника и извештај Изборне 
комисије о резултатима поновних и допунских избора и 
подноси Скупштини општине извештај са предлогом за 
потврђивање мандата, разматра разлоге престанка мандата 
појединих одборника и о томе подноси Скупштини 
општине извештај са предлогом за расписивање допунских 
избора,
• размата питања која се односе на имунитетна права 
одборника, потврђивање или престанак мандата одборника 
и
• претреса друга питања у вези са мандатом одборника 
и обавља друге послове у области кадровске политике 
општине.

2.Комисија за јавна признања:
• разматра поднете предлоге за доделу јавних признања 
грађанима и правним лицима, који су се истакли у раду 
на привредном, друштвеном, научном, просветном, 
културном, уметничком и спортском пољу, у области 
здравства, социјалном и хуманитарном раду као и у 
другим областима живота и рада и тиме допринели 
развоју, напретку и афирмацији општине Ада, и подноси 
Скупштини општине предлог одлуке о додели јавних 
признања, у складу са општинском Одлуком о јавним 
признањима.

3.Комисија за представке и жалбе:
• разматра представке и жалбе грађана које су упућене или 
уступљене Скупштини општине и предлаже Скупштини 
општине и надлежним органима мере за решавање питања 
садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце, 
подноси извештај Скупштини општине и председнику 
општине о својим запажањима поводом представки и 

közben elnöke révén a munkája szempontjából jelentőséggel 
bíró információkat kérhet a községi közigazgatási hivataltól.
A tárgyalás befejeztével a munkatestület átadja a községi 
képviselő-testületnek véleményét és ajánlatát.
A munkatestület meghatározza az előadóját.
A munkatestület üléséről jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyv fő helyen tartalmazza: a jelenlevők nevét, 
a megvitatott kérdéseket, a munkatestület véleményét és 
javaslatát, minden kiemelt véleményt, valamint a munkatestület 
által megválasztott előadót.
A jegyzőkönyvet a munkatestület elnöke és a jegyzőkönyvet 
vezető személy írja alá.”  

31. szakasz
A 33-37. szakasz törlődik.

32. szakasz
A 38. szakasz módosul, és így hangzik:
„Ada Község Képviselő-testülete állandó munkatestülete:

1. Káder-, Adminisztratívügyi és Mandátum-mentelmi 
Bizottság:
• Javaslatot tesz a községi képviselő-testület által választott 
vagy kinevezett személyek kiválasztására, kinevezésére, 
illetve felmentésére,
• Javaslatot tesz a községi képviselő-testület munkatestületeinek 
összetételére,
• Javaslatot tesz a képviselő-testület által alapított intézmények 
igazgató és felügyelő bizottsági tagjainak, illetve az 
intézmények igazgatójának kinevezésére, illetve felmentésére,
• Javaslatot tesz a községi képviselő-testület által alapított 
kommunális közvállalatok, illetve egyéb közvállalatok 
igazgató és felügyelő bizottsági tagjainak, illetve a vállalatok 
igazgatójának kinevezésére, illetve felmentésére, kivéve az 
alkalmazottak köréből választott tagokat,
• Részt vesz a községi képviselő-testület tanácsnokainak, illetve 
a képviselő-testület által kinevezett személyek térítményéről 
és egyéb juttatásairól szóló előírás-javaslatok előkészítésében 
és átadásában,
• Megvitatja a tanácsnokok megválasztásáról szóló bizonylatot, 
valamint a választási bizottságnak a megismételt és időközi 
választásokról szóló jelentését, és a képviselő-testületnek átadja 
a mandátumok megerősítésére vonatkozó javaslatát tartalmazó 
jelentést, megvizsgálja az egyes tanácsnokok mandátuma 
megszűnésének okát, s erről jelentés ad át a képviselő-
testületnek, melyben javasolja az időközi választások kiírását,
• Megvitatja a tanácsnokok mentelmi jogára, a megbízatásuk 
megerősítésére és megszűnésére vonatkozó kérdéseket,  
• Megvitatja a tanácsnokok mandátumával kapcsolatos egyéb 
kérdéseket, és megoldást keres a község káderpolitikájába 
tartozó egyéb feladatokra.

2. Nyilvános elismerésekkel foglalkozó bizottság:
• Megvitatja azon polgárok és a jogi személyek nyilvános 
elismeréseinek odaítélésére vonatkozó javaslatokat, akik a 
gazdaság, a társadalom, a tudomány, a tanügy, a művelődés 
és a sport területén, illetve az egészségügyi, a szociális és 
a humanitárius tevékenységben, a tolerancia, a nemzetek 
közötti viszony és emberi jogok, a regionális és nemzetközi 
együttműködés, mint ahogyan az élet és a munka más területein 
kitűntek, s ezzel hozzájárultak Ada Község fejlődéséhez, s a 
nyilvános elismerésekről szóló községi határozat értelmében 
átadják a képviselő-testületnek a nyilvános elismerések 
odaítélésére vonatkozó határozat-javaslatot.

3. Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság:
• Megvitatja azokat a folyamodványokat és panaszokat, 
melyeket a polgárok a képviselő-testületnek nyújtottak 
be, s javaslatot tesz a képviselő-testületnek és az illetékes 
szerveknek a bennük található kérdések megoldására 
vonatkozólag, s erről értesíti a folyamodványt, illetve panaszt 
átadó személyt, valamint jelentést tesz a képviselő-testületnek 
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жалби.

4.Комисија за екологију и заштиту животне средине:
• разматра питања везана за заштиту и  унапређење животне 
средине, природе и природних добара, заштиту од буке и 
ваздуха од загађења,
• разматра могућности развоја еколошке свести и подизања 
нивоа квалитета живота становништва,
• прати активности на спречавању настајања и отклањању 
штетних последица које угрожавају животну средину,
• прати реализацију средњорочним и краткорочних 
програма општине у области заштите и унапређења 
животне средине,
• даje претходно мишљење о предлозима одлука Скупштине 
општине које се тичу заштите и унапређења животне 
средине,
• о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину 
општине.«

Члан 33.
Члан 39. се брише.

Члан 34.
Члан 40. ст. 2., 3., 4. и 5. се бришу.

Члан 35.
Члан 46. став 1. мења се и гласи:
«Предлог за измену и допуну предлога одлуке и других 
аката подноси се путем амандмана.».

Члан 36.
Члан 54. став 1. мења се и гласи:
«Позив за седницу Скупштине доставља се одборницима 
најкасније 7 дана пре дана одређеног за одржавање 
седнице.».
Члан 54. став 4. мења се и гласи:
«Када се седница одржава сходно претходном ставу овог 
члана, на самој седници могу се подносити амандмани 
усмено.».

Члан 37.
Члан 55. став 1. мења се и гласи:
«За седницу Скупштине, поред одборника, позивају се 
председник општине, чланови Општинског већа, начелник 
општинске управе и руководиоци организационих јединица 
општинске управе.».
Члан 55. став 2. мења се и гласи:
«По потреби на седницу се могу позвати и друга лица.».

Члан 38.
Члан 56. мења се и гласи:
«Председник Скупштине општине отвара седницу 
Скупштине када се на основу службене евиденције утврди 
да је присутна већина одборника. Ако неки одборник 
изрази сумњу у постојање кворума за рад врши се прозивка 
одборника.».

Члан 39.
Члан 57. став 3. мења се и гласи:
«Скупштина општине може одлучити да седнице не буду 
јавне из разлога безбедности и одбране земље, чување 
државне, војне или пословне тајне, из разлога заштите 
јавног морала и због других посебно оправданих разлога 
који се констатују пре утврђивања дневног реда. Ова 
одлука се доноси већином од укупног броја одборника.».

Члан 40.
Члан 58. мења се и гласи:
«Дневни ред предлаже председник Скупштине општине, 
а утврђује га Скупштина општине на почетку седнице 
већином гласова присутних одборника.».

és a községi elnöknek a folyamodványról, illetve a panaszról 
tett észrevételeiről. 

4. Ökológiai és Környezetvédelmi Bizottság:
• Megvitatja a környezet, a természet, a természeti kincsek 
védelméhez és fejlesztéshez, valamint a zaj és szennyezés 
elleni védelemhez fűződő kérdéseket,
• Megvizsgálja az ökológiai tudat fejlesztési, valamint a 
lakosság életszínvonalának emelési lehetőségeit,
• Felügyeli a környezetet veszélyeztető káros hatások 
kialakulásának megelőzése és megszüntetése érdekében 
végzett tevékenységeket,
• Felügyeli a község közép és rövid távú terveit a 
környezetvédelem és  fejlesztés területén,
• Előzetes véleményt ad a képviselő-testület 
környezetvédelemmel é fejlesztéssel kapcsolatos határozat-
javaslataira,
• A képviselő-testületet értesíti álláspontjairól és javaslatairól.

33. szakasz
A 39. szakasz törlődik.

34. szakasz
A 40. szakasz 2, 3, 4. és 5. bekezdése törlődik. 

35. szakasz
A 46. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A határozat-javaslatokra és más ügyiratokra vonatkozó 
módosítás és kiegészítés módosító indítvány útján történik.”

36. szakasz
Az 54. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A képviselő-testület ülésére szóló meghívót a tanácsnokoknak 
legkésőbb hét nappal az ülés időpontjául kitűzött nap előtt 
kézbesíteni kell.
Az 54. szakasz 4. bekezdése módosul, és így hangzik:
„Az ülés alatt, a jelen szakasz előző bekezdésével 
összhangban, szóbelileg is adhatóak módosító vagy kiegészítő 
indítványok.”

37. szakasz
Az 55. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A képviselő-testület ülésére a tanácsnokok mellett meghívást 
kap a községi elnök, a községi tanács tagjai, a községi 
közigazgatási hivatal vezetője, valamint a községi közigazgatási 
hivatal szervezeti egységeinek vezetői.”
Az 55. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„Az ülésre szükség szerint más személyek is meghívhatóak.”

38. szakasz
Az 56. szakasz módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnöke akkor nyitja meg a 
képviselő-testület ülését, amikor a hivatalos nyilvántartás 
alapján megállapítást nyer, hogy a tanácsnokok többsége jelen 
van. Amennyiben valamelyik tanácsnok kételkedik a munkához 
szükséges létszám meglétében, névsorolvasását kell tartani.”

39. szakasz
Az 57. szakasz 3. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület elrendelheti, hogy az ülés ne 
legyen nyilvános biztonsági, honvédelmi okokból, illetve 
katonai vagy üzleti titok megőrzése, a közerkölcs védelme 
végett, s egyéb indokolt okok miatt, melyeket a napirend 
megerősítése előtt állapít meg. A határozat meghozatalához a 
tanácsnokok összlétszámának többsége szükséges.”

40. szakasz
A 58. szakasz módosul, és így hangzik:
„A napirendet a községi képviselő-testület elnöke javasolja, 
és a községi képviselő-testület erősíti meg az ülés elején a 
tanácsnokok összlétszáma többségének szavazatával.”
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Члан 41.
Члан 59. мења се и гласи:
«Одборници, радна тела, Општинско веће и председник 
Скупштине општине могу да предлажу измене и допуне 
предложеног дневног реда. Предлози се достављању 
председнику Скупштине општине, путем Службе за 
скупштинске послове, у писаној форми, најкасније до 
почетка седнице.
Ако је предлагач група одборника, у предлогу мора да 
се назначи један представник предлагача. Ако то није 
учињено, сматра се да је представник први потписани 
одборник.
При утврђивању дневног реда Скупштина општине 
одлучује о предлозима следећем редом:
- за хитан поступак,
- да се поједине тачке повуку из дневног реда,
- да се дневни ред прошири,
- за спајање расправе,
- за промену редоследа појединих тачака.».

Члан 42.
Члан 60. мења се и гласи:
«О предложеним изменама и допунама дневног реда 
обавља се расправа у којој могу да учествују само предлагач 
промене дневног реда, односно овлашћени представник 
предлагача и предлагач акта на који се промена односи.
Учешће у расправи може да траје најдуже три минута.».

Члан 43.
Члан 61. мења се и гласи:
«У поступку утврђивања дневног реда појединачно се 
одлучује о сваком конкретном предлогу за измену и допуну 
дневног реда.
Прва тачка дневног реда је усвајање записника са претходне 
седнице.
Питања и предлози одборника су последња тачка дневног 
реда.
Након одлучивања по појединачним предлозима, дневни 
ред се утврђује у целости са претходно усвојеним изменама 
и допунама.».

Члан 44.
Члан 62. се брише.

Члан 45.
Члан 63. мења се и гласи:
«Потребна обавештења о значајним радњама између 
две седнице, пре него што се пређе на дневни ред, даје 
председник Скупштине општине усмено, а председник 
општине подноси своје саопштење.
О овоме се не отвара претрес.».

Члан 46.
Члан 64. мења се и гласи:
«Претрес тачака дневног реда врши се по утврђеном 
редоследу.».

Члан 47.
Члан 65. се брише.

Члан 48.
Члан 67. после става 1. допуњује се са новим ставом који 
гласи:
«Председник Скупштине општине пре отварања расправе 
код сваке тачке дневног реда позива одборнике да се 
пријаве за учешће у расправи. Секретар Скупштине 
општине евидентира пријављене одборнике по редоследу 
јављања.».
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 49.
Члан 68. став 1. мења се и гласи:

41. szakasz
A 59. szakasz módosul, és így hangzik:
„A tanácsnokok, a munkatestületek, a községi tanács és a községi 
képviselő-testület elnöke indítványozhatja a napirendjavaslat 
módosítását és kiegészítését. Az indítványokat írásos formában 
a községi képviselő-testület elnökének kell átadni a képviselő-
testület szakszolgálatán keresztül legkésőbb az ülés kezdetéig.
Ha tanácsnokok csoportja az indítványozó, az indítványban fel 
kell tüntetni az indítványozók egyik képviselőjét. Amennyiben 
ez nem történt meg, az elsőként aláíró tanácsnok tekintendő 
képviselőnek.
A napirend megerősítésekor a községi képviselő-testület a 
javaslatokról a következő sorrendben dönt:
- sürgős eljárások,
- a napirendből visszavonásra kerülő pontok,
- a napirend kiegészítése,
- a vita összevonása,
- az egyes pontok sorrendjének megváltoztatása.

42. szakasz
A 60. szakasz módosul, és így hangzik:
„A napirend módosítására és kiegészítésére vonatkozó 
indítványokat a községi képviselő-testület megvitatja, melyben 
csak a napirend módosításának indítványozója, illetve az 
indítványozó felhatalmazott képviselője és a módosítandó 
ügyirat indítványozója vesz részt.
A vitában való részvétel legfeljebb három percig tarthat.”

43. szakasz
A 61. szakasz módosul, és így hangzik:
„A napirend megerősítésekor a községi képviselő-testület 
egyenként dönt a napirend módosításra és kiegészítésre 
vonatkozó indítványokról.
A napirend első pontja az előző ülés jegyzőkönyvének 
elfogadása.
A tanácsnokok kérdései és javaslatai a napirend utolsó 
pontjában szerepelnek.
Az egyes javaslatok kérdésében való döntéshozatalt követően 
a napirendet az előzőleg elfogadott módosításokkal és 
kiegészítésekkel egészében meg kell erősíteni.”

44. szakasz
A 62. szakasz törlődik.

45. szakasz
A 63. szakasz módosul, és így hangzik:
„A két ülés közötti fontosabb tevékenységekről  a napirend 
megerősítése előtt a községi képviselő-testület elnöke tájékoztat 
szóban, míg a községi elnök kifejti beszámolóját.
A községi képviselő-testület erről nem nyit vitát.” 

46. szakasz
A 64. szakasz módosul, és így hangzik:
„A napirendi pontok megvitatása a megállapított sorrendben 
történik.”

47. szakasz
A 65. szakasz törlődik.

48. szakasz
A 67. szakasz az 1. bekezdés után új bekezdéssel egészül ki, 
mely így hangzik:
„A községi képviselő-testület elnöke a vita megnyitása előtt 
minden napirendi pontnál felkéri a tanácsnokokat, hogy 
vegyenek részt a vitában. A községi képviselő-testület titkára 
jegyzi a tanácsnokok felszólalásait jelentkezési sorrendben.”
Ez eddigi 2. és 3. bekezdés 3. és 4. bekezdéssé válik.

49. szakasz
A 68. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
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«Говорник може да говори само о питању које је на дневном 
реду први пут, по правилу не дуже од 5 минута, а други пут 
не дуже од 2 минута.». 
Члан 68. став 2. мења се и гласи:
«На предлагача, односно на овлашћеног представника 
предлагача не односи се временско ограничење.».

Члан 50.
Члан 70. став 1. мења се и гласи:
«Седнице Скупштине трају најдуже 3 часа, а о наставку 
Скупштина доноси одлуку.».

Члан 51.
Члан 74. став 3. мења се и гласи:
«Одборник може говорити највише 2 минута само о 
предмету реплике.».

Члан 52.
Члан 78. став 1. мења се и гласи:
«О реду на седници Скупштине стара се председник 
Скупштине општине.».

Члан 53.
Члан 81. став 4. мења се и гласи:
«Ако председник утврђеним мерама не може одржати 
ред на седници, одредиће кратак прекид седнице, и 
путем надлежних органа обезбедити спровођење одлуке 
Скупштине општине о удаљењу лица коме је изречена 
мера удаљења са седнице.».

Члан 54.
Члан 84. мења се и гласи:
«У записник се обавезно уносе следећи подаци:
- место и време почетка и завршетка седнице,
- имена присутних одборника,
- имена одсутних одборника,
- име председника Скупштине општине, односно 
председавајућег,
- имена осталих присутних лица,
- утврђени дневни ред,
- ток седнице и имена учесника у расправи по тачкама 
дневног реда,
- појединачни предлози у току претреса појединих тачака 
дневног реда,
- подаци о резултатима гласања и 
- формулација донетих аката.».

Члан 55.
Члан 86. мења се и гласи:
«На седници Скупштине општине може се вршити аудио-
видео снимање.
Аудио-видео снимци се архивирају и чувају и са њима се 
поступа на исти начин као и са записником.».

Члан 56.
Члан 98. став 3. мења се и гласи:
«Одборнику се не може ускратити улазак и боравак у 
згради Скупштине општине, при чему одборник нема 
право да омета рад запослених.».
Члан 98. став 4. мења се и гласи:
«Одборник у вршењу одборничке функције има право 
да користи просторије које су му одређене за састанак 
са грађанима, по распореду, који утврђује председник 
Скупштине општине.».

Члан 57.
Члан 100. мења се и гласи:
«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.».

„A felszólaló csak azzal a témával kapcsolatosan beszélhet, 
mely a napirenden van, szabályszerűen első alkalommal 
legfeljebb 5 percig, míg második alkalommal legfeljebb 2 
percig.”
A 68. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„Az indítványozóra, illetve az indítványozó felhatalmazott 
képviselőjére az időkorlátozás nem vonatkozik.

50.szakasz
A 70. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület ülése legfeljebb 3 óráig tarthat, s 
folytatásáról a községi képviselő-testület dönt.

51. szakasz
A 74. szakasz 3. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A tanácsnok legfeljebb 2 percet beszélhet csak a viszontválasz 
tárgyáról.”

52. szakasz
A 78. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület ülésén a rendről a községi 
képviselő-testület elnöke gondoskodik.”

53. szakasz
A 81. szakasz 4. bekezdése módosul, és így hangzik:
„Amennyiben az elnök a megállapított mércével nem 
tudja fenntartani a rendet az ülésen, elrendeli az ülés rövid 
megszakítását, s az illetékes szervek révén, a községi képviselő-
testületnek döntése értelmében, gondoskodik zavart okozó 
személy eltávolításáról.”

54. szakasz
A 84. szakasz módosul, és így hangzik:
„A jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza:
• az ülés helyét és kezdetének időpontját,
• a jelenlevő tanácsnokok nevét,
• a távolmaradó tanácsnokok nevét,
• a községi képviselő-testület elnökének, illetve az elnöklő 
nevét,
• a többi jelenlevő személy nevét,
• a megerősített napirendet,
• az ülés menetét és a napirendi pontok megvitatása során 
felszólalók nevét,
• az egyes napirendi pontok megvitatása során felmerülő 
javaslatokat,
• a szavazás eredményét,
• a meghozott ügyiratok megfogalmazását.

55. szakasz
A 86. szakasz módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület üléséről audiovizuális felvétel 
készülhet.
Az audiovizuális felvételek megőrzésre az irattárba kerülnek, 
hasonló eljárási módon, mint a jegyzőkönyv.”

56. szakasz
A 98. szakasz 3. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A tanácsnoknak nem tiltható meg a községi képviselő-testület 
épületébe való belépés és tartózkodás azzal, hogy a tanácsnok 
nem zavarhatja a dolgozókat munkájukban.”
A 98. szakasz 4. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A tanácsnoknak tanácsnoki tisztsége végzése közben jogában 
áll használni azokat a helyiségeket, melyek a polgárokkal való 
találkozóra szolgálnak, a Községi Képviselő-testület elnöke 
által megállapított beosztás szerint.”

57. szakasz
A 100. szakasz módosul, és így hangzik:
„A községi képviselő-testület tanácsnoka a községi képviselő-
testület külön határozatával összhangban a munkájáért 
térítményre, útiköltségre és a tanácsnoki tisztsége közben 
végzése közben fellépő egyéb költségek megtérítésére 
jogosult.”



10. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

Члан 58.
Члан 105. став 1. мења се и гласи:
«После датог одговора на одборничко питање или питања, 
одборник који је иста поставио има право да у трајању 
од највише 2 минута коментарише одговор на иста, или 
да предложи отварање претреса на једној од наредних 
седница Скупштине општине у вези са одговором.».

Члан 59.
Члан 107. став 2. мења се и гласи:
 «Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, 
притворен или кажњен за изражено мишљење или давање 
гласа на седници Скупштине општине и њених радних 
тела.».

Члан 60.
Члан 108. став 2. мења се и гласи:
«Захтев из претходног става разматра Комисија за 
кадровска, административна и мандатно-имунитетна 
питања и доставља свој предлог Скупштини, која га 
разматра на првој седници. Ако Скупштина не да одобрење, 
притвор се укида, а кривични поступак обуставља.».

Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 
«Службеном листу општине Ада».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 016-3/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

58. szakasz
A 105. szakasz 1. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A tanácsnoki kérdésre vagy kérdésekre adott választ követően, 
a kérdéseket feltevő tanácsnoknak jogában áll, hogy legfeljebb 
2 percben megjegyzést fűzzön az adott válaszokhoz, vagy 
javasolhatja, hogy az elkövetkező községi képviselő-testületi 
ülések egyikén tárgyalják meg a választ.”

59. szakasz
A 107. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„A tanácsnok nem vonható bűnvádi felelősségre, nem 
tartóztatható le, illetve nem büntethető a képviselő-testület vagy 
annak munkatestületeinek ülésén kinyilvánított véleménye, 
vagy szavazása miatt.”

60. szakasz
A 108. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik:
„Az előző bekezdésben említett kérelmet a Mandátum - 
Mentelmi Bizottság vizsgálja meg, s eljuttatja javaslatát 
a képviselő-testületnek, mely az első ülésén megvitatja. 
Amennyiben a képviselő-testület nem hagyja jóvá, a 
vizsgálati fogságot megszakítják és a bűnvádi eljárást pedig, 
beszüntetik.”

61. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos lapjában való 
közzétételétől számított nyolcadik naptól hatályos.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:016-3/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE

10./

На основу члана 77. стaв 5. и члана 78. Закона о планирању 
и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 
47/2003 и 34/2006), члана 7. стaв 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике 
Србијe’’, број 62/2006), као и на основу члана 28. тачка 13. 
Статута општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’, 
број 1/2007 – пречишћен текст),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној  01.03.2007. 
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У члану 17. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта (‘’Службени лист општине Ада’’, број 18/2006) 
број: ‘’2007.’’ замењује се бројем: ‘’2008. ‘’

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу општине Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:418-1/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО AДА,
Ада, 01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 77. szakasza, 5. 
bekezdése és 78. szakasza (“Szerbia Köztársaság Hivatalos 
Lapja, 47/2003 és 34/2006 szám), A Helyi Önkormányzatok 
pénzeléséről szóló törvény 7. szakasza, 1. bekezdése (“Szerbia 
Köztársaság Hivatalos Lapja, 62/2006 szám), és Ada Község 
Statútumának (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám – 
tisztázott szöveg) 28. szakasza, 13. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én megtartott 
ülésén meghozta a 

HATÁROZATOT
AZ ÉPÍTKEZÉSI TERÜLET HASZNÁLATI DÍJÁRÓL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL 

1. szakasz
Az építkezési terület használati térítményéről szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 18/2006 szám) 17. szakaszában, 
a „2007” számot „2008”-ra változtatjuk. 

2. szakasz
Ez a határozat Ada Község „Hivatalos lapjában” történő 
megjelentetésétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KEPVISELÖ – TESTÜLETE 
Szám: 418-1/2007-01 Dušan Telečki, s.k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE



11. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

11./

На основу члана 33. Закона о јавном дугу (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 61/2005), члана 28. Статута општине Ада 
(‘’Службени лист општине Ада’’, бр. 1/2007 – пречишћен 
текст) и на основу претходно прибављеног мишљења 
Министарства финансијa број: 400-316/2007-001-003 од 
16.02. 2007. године, 
Скупштина општине Ада на седници одржаној 01.03.2007. 
године,  донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АДА 

РАДИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се задуживање општине Ада код 
домаћих или иностраних поверилаца-пословних банака у 
износу до 59.000.000,00 динара, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија.

Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке намењена су за финансирање 
или рефинансирање капиталних инвестиционих расхода 
предвиђених у буџету општине за 2007. годину и то:
- за изградњу и поправку путне мреже,
  50.000.000,00 динара
- за гасификацију институција,   5.000.000,00 динара
- за изградњу индустријског парка,      4.000.000,00 динара

Члан 3.
Износ главнице и камате који доспева у свакој години на 
сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних инвестиционих расхода из члана 1. ове одлуке, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода буџета општине Ада у претходној години.

Члан 4.
Председник општине Ада, у циљу спровођења ове одлуке, 
образоваће Комисију за јавну набавку која ће спровести 
поступак набавке средстава из члана 2. ове одлуке.

Члан 5.
Председник општине Ада закључиће уговор о задуживању 
са најповољнијим повериоцем-пословном банком, након 
спроведеног поступка јавне набавке на основу извештаја 
Комисије за јавну набавку.
О закљученом уговору о задуживању (висини задуживања, 
каматној стопи, року отплате и другим условима) и о 
конкретној намени, прибављених средстава, председник 
општине ће известити Скупштину општине Ада.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу’’ општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:421-2/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

A közadósságról szóló törvény 33. szakasza („SZK Hivatalos 
Lapja, 61/2005 szám), Ada Község Statútumának (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 1/2007 szám – tisztázott szöveg) 28. szakasza 
és a Pénzügy Minisztérium előzetesen 2007.02.16-án 400-316/
2007-001-003 számú véleménye alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én megtartott 
ülésén meghozta a 

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG TŐKE-BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK 

PÉNZELÉSE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

1. szakasz
E határozattal meghatározzuk Ada Község 59.000.000,00 dinár 
összegű adósságvállalását a hazai, vagy külföldi hitelezőknél 
–kereskedelmi bankoknál, a Pénzügy Minisztérium előzetesen 
kikért véleménye alapján. 

2. szakasz
Az 1. szakaszban említett eszközöket a 2007-es községi 
költségvetésben előrelátott tőke-beruházási kiadások 
pénzelésére, vagy újrapénzelésére szánjuk, mégpedig:
- az úthálózat kiépítésére és javítására,      50.000.000,00 dinár
- a gáz intézményekbe való bevezetésére,   5.000.000,00 dinár
- az ipari park kiépítésére,  4.000.000,00 dinár.

3. szakasz
Az 1. szakaszban említett tőke-beruházási kiadások 
pénzeléséből eredő, vissza nem fizetett hosszúlejáratú adósság
összegére, évente fizetendő főösszeg és kamat összege, nem
lehet nagyobb Ada Község költségvetésében előző évben 
összesen megvalósított folyóbevételeinek 15%-nál. 

4. szakasz
Ada Község Elnöke e határozat végrehajtása céljából, 
megalakítja a Közbeszerzési bizottságot, mely lefolytatja e 
határozat 2. szakaszában említett eszközök beszerzésével 
kapcsolatos eljárást. 

5. szakasz
Ada Község Elnöke szerződést köt az adósság-vállalásról a 
legkedvezőbb feltéteket ajánló hitelezővel – kereskedelmi 
bankkal, a lefolytatott beszerzési eljárást követően, a 
Közbeszerzési bizottság jelentése alapján. 
A Község Elnöke jelentést tesz, Ada Község Képviselő-
testületének az adósság-vállalásról kötött szerződésről (az 
adósság összegéről, a kamatlábról, a visszafizetési határidőről
és más feltételekről) és a beszerzett eszközök konkrét 
rendeltetéséről. 

6. szakasz
Ez a határozat Ada Község „Hivatalos lapjában” történő 
megjelentetésétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KEPVISELÖ – TESTÜLETE   
Szám:421-2/2007-01 Dušan Telečki,  s.k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE
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3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

12./

13./

На основу члана 70.   Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС” бр. 47/2003 и 14/06), члана 18. 
став 1. и тачка 2. Закона о локалноj самоуправи (“Службени 
гласник Републике Србиjе” броj 9/02, 33/04 и 135/04)  и 
члана 28. став 1. тачке 4. Статута Општине Ада (“Службени 
лист Општине Ада” број 1/2007 – пречишћени текст),
Скупштина општине Ада на седници одржаноj дана 
01.03.2007. доноси

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ JАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У БЛОКУ БРОJ  8.

Члан 1.
Одређује се као јавно грађевинско земљиште у оквиру 
блока бр. 8., земљиште, које се налази југозападно од 
насељеног места Ада и простире се на простору између 
железничке пруге Ада – Бечеј, са западне стране, и будуће 
трасе обилазног пута Р – 122, са источне стране, те је 
то  земљиште коjе jе намењено за jавну површину, а по 
одредбама Г.П. насеља Ада и Мол „радним површинама 
индустрије, мале привреде и складиштима“. Граница 
блока 8. jе одређена Генералним планом насеља Ада и Мол 
(‘’Службени лист општине Ада’’ бр. 2/003). 
Jавно грађевинско земљиште jе у државноj своjини.

Члан 2.
За jавно грађевинско земљиште у блоку броj 8. се одређуjу 
парцеле под парцелним броjем :
- у КО АДА, парц. бр.: 6056/1, 6057, 6058, 6061, 6073.

 Члан 3.
Као остало грађевинско земљиште у блоку броj 8. остају 
парцеле под парцелним броjем :
- у КО АДА, парц. бр.: 3852/1, 3852/2, 3852/3, 3852/4, 
3852/5, 3852/6, 3853, 3854/1, 3854/2, 3854/3, 3854/4, 3854/5, 
3854/6, 3854/7, 3854/8, 3854/9, 3854/10, 3854/11, 3856/1, 
3856/2, 3857/1, 3857/2, 3857/3, 3857/4, 3857/5, 3857/6, 
3857/7, 5962, 6056/2.

Члан 4.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања 
у ‘’Службеном листу општине Ада’’.

Република Србиjа
Аутономна Покрајина Воjводине
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Броj:350-2/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада:01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

A tervezésről és kivitelezésről szóló köztársasági törvény 70. 
szakasza, (“Sz.K. Hivatalos Közlönye,” 47/2003 és 14/2006 
szám), A helyi önkormányzatokról szóló törvény 18. szakasza 1. 
bekezdése, 2. pontja értelmében (”Sz.K. Hivatalos Közlönye”, 
9/02, 33/04 és 135/04 szám) és Ada község Statútuma (“Ada 
Község Hivatalos Lapja” 1/2007szám – tisztázott szöveg) 
rendelkezéseivel kapcsolatosan,
Ada Község Képviselő Testülete a 2007.03.01-én megtartott 
ülésén meghozza a

HATÁROZATOT
ÉPÍTKEZÉSI KÖZTERÜLET 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL A 8–AS SZÁMÚ BLOKKBAN  

1. szakasz
Az Ada község területén, Adától délnyugatra elhelyezkedő 8–
as számú blokkban, azon építkezési  területet, melyet nyugatról 
az Adát – Becsével összekötő vasútvonal, keletről pedig az 
R–122–es kerülő út előrelátott és fenntartott nyomvonala 
határol be, építkezési közterületté nyilvánítja Ada község 
Képviselő testülete, mivel e terület Ada és Mohol települések 
Főterve szerint “ipari tevékenységre, kisipari tevékenységre 
és raktározási területek kiépítésére” fenntartott terület. Az 
építkezési terület határai a fenn említett Főterv rendelkezéseivel 
pontosan meg vannak határozva. (“Ada Község Hivatalos 
Lapja “ 2/2003 szám).
Az építkezési közterület állami tulajdonban van.

2. szakasz
A 8-as számú blokkban építkezési közterületté nyilvánított 
telkek - telekszám szerint:
- az adai K.K. területén: 6056/1, 6057, 6058, 6061, 6073.
 

3. szakasz
A 8 – as számú blokkban a fennmaradt egyéb építkezési telkek 
- telekszám szerint :
- az adai K.K. területén: 3852/1, 3852/2, 3852/3, 3852/4, 
3852/5, 3852/6, 3853, 3854/1, 3854/2, 3854/3, 3854/4, 3854/5, 
3854/6, 3854/7, 3854/8, 3854/9, 3854/10, 3854/11, 3856/1, 
3856/2, 3857/1, 3857/2, 3857/3, 3857/4, 3857/5, 3857/6, 
3857/7, 5962, 6056/2.   

4.  szakasz
Ezen községi határozat a megjelentetéstől számított nyolcadik 
napon lép életbe és Ada Község Hivatalos Lapjában kell 
megjelentetni.  

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELÖ TESTÜLETE 
Szám:350-2/2007-01 Dušan  Telečki , s.k.
Ada,  2007.03.01.  ADA KKT ELNÖKE

На основу члана 80. Закона о буџетском систему 
‘’Службени гласник РС’’, бр. 9/02, 87/02, 66/05 и 85/06) и 
члана 28. Статута општине Ада (‘’Службени лист општине 
Ада’’, бр. 1/2007 – пречишћени текст), 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
01.03.2007. године, донела је 

ОДЛУКУ
 О НЕАНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА 
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 

2006. ГОДИНУ

Члан 1.
За обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

A Költségvetésről szóló törvény (A SZK Hivatalos Lapja, 9/02, 
87/02, 66/05 és 85/06 számai) 80. szakasza, és Ada Község 
Statútumának (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám 
– tisztázott szöveg) 28. szakasza alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én megtartott 
ülésén meghozta a 

HATÁROZATOT
 ADA KÖZSÉG 2006-OS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLÓ 
NEM ALKALMAZÁSÁRÓL

1. szakasz
Ada Község 2006-os évi költségvetése zárszámadásának külső 



13. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

 На основу члана 25. став 1. и 2. и члана 20. тачка 23. 
Статута општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’ 
број 1/2007 – пречишћен текст) и тачке VIII. алинеја 1. и 
тачке XII. Одлуке о оснивању Центра за спорт и физичку 
културу општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’ 
број 1/92 и 22/2005),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ

I.
Даје се сагласност на План и програм рада Центра за 
спорт и физичку културу општине Ада за 2007. годину 
који је донет на седници Управног одбора 12.02.2007. 
године, с тим да ће Центар за спорт и физичку културу свој 
Финансијски план у делу прихода из Буџета општине Ада 
ускладити са обимом средстава предвиђених за Центар за 
спорт и физичку културу у Буџету општине Ада за 2007. 
годину.

II.
Селективно финансирање реализације Програма рада 
спортских клубова и организација у општини Ада, 
као и учешћа на спортским манифестацијама у земљи 
и иностранству у 2007. години у укупној висини од 
2.380.000,00 динара, вршиће се посредством Центра за 
спорт и физичку културу општине Ада, а према мерилима 
и критеријумима утврђеним од стране његовог Управног 
одбора.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-2/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 25. szakaszának 1. és 2. bekezdései 
és 28. szakaszának 20. pontja, valamint Ada Község Sport-, 
és Testnevelési Központjának alapításáról szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja; 1/92 és 22/2005 szám) VIII. 
pontjának 1. tétele és XII. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2007.03.01-én tartott ülésén 
meghozza a 

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG SPORT- ÉS TESTNEVELÉSI 

KÖZPONTJÁNAK 2007. ÉVI MUNKATERVÉNEK ÉS 
-PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja Ada Község Sport- 
és Testnevelési Központjának 2007. évi munkaprogramját, 
amelyet a központ igazgató bizottsága hozott meg a 2007.02.12-
én tartott ülésén, azzal, hogy a Sport- és Testnevelési Központ 
pénzügy tervének Ada Község költségvetéséből származó 
jövedelmi részét összehangolja az Ada Község 2007. évi 
költségvetésének a Sport- és Testnevelési Központ számára 
előirányozott eszközök nagyságával. 

II.
Ada Községben a sportszervezetek- és klubok munkaprogramjai 
megvalósításának, valamint 2007-ben a hazai és a külföldi 
sportrendezvényeken való részvételek szelektív pénzelése 
összesen 2.380.000,00 dinár értékben, Ada Község Sport- és 
Testnevelési Központjának közvetítésével történik, a központ 
igazgató bizottsága révén meghatározott mércék és kritériumok 
szerint.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-2/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01 ADA KKT ELNÖKE

14./

општине Ада за 2006. годину неће се ангажовати екстерни 
ревизор.
Сходно ставу 1. овог члана завршни рачун буџета општине 
Ада за 2006. годину неће садржати извештај екстерне 
ревизије.

Члан 2.
Ова одлука се објављује  у ‘’Службеном листу општине  
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 400-1/2007-01  ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,01.03.2007. Душан Телечки, с.р. 

felülvizsgálatára nem alkalmazunk külső felülvizsgálót.
E szakasz 1. bekezdésének megfelelően, Ada Község 2006-os 
évi költségvetése nem fogja tartalmazni a külső felülvizsgálat 
jelentését.

2. szakasz
Ez a határozat megjelentetésre kerül Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KEPVISELÖ–TESTÜLETE 
Szám: 400-1/2007-01 Dušan Telečki , s.k.
Ada, 2007.03.01.  ADA KKT ELNÖKE



14. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

15./

На основу члана 53. став 2. и члана 54. став 3. тачка  5. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 62/2003, 64/
2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 81/2005), члана 28. тачка 
8. Статута општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’, 
1/2007 – пречишћен текст),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ‘’ЧЕХ 
КАРОЉ’’ У АДИ

I.
Mесарош Ласло разрешава се дужности члана школског 
одбора Oсновне школе ‘’Чех Карољ’’ у Ади именован 
од стране локалне самоуправе са  01.09.2006. године из 
разлога што би заступаo интересe више структура.

II.
Уместо Месарош Ласлоа за члана школског одбора Основне 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (SzK 
Hivatalos Közlönye 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/
2005 és 81/2005 szám) 53. szakasz 2. bekezdése és 54. szakasz 
3. bekezdésének 5. pontja, és Ada Község Statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám – tisztázott szöveg) 28. 
szakaszának 8. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én megtartott 
gyűlésén meghozza a következő

VÉGZÉST
AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS 
KINEVEZÉSÉRŐL

I.
Ada Község Képviselő-testülete felmenti az önkormányzat által 
2006. 09. 01-i keltezéssel kinevezett Mészáros Lászlót az adai 
Cseh Károly Általános Iskolának iskolaszéktagi tisztségéből, 
mivel érdek összeütközés áll fenn.

II.
Ada Község Képviselő-testülete az adai Cseh Károly Általános 

16./

На основу члана 25. став 1. и 2 и члана 28. тачка 20. Статута 
општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’, број 1/2007 
– пречишћен текст), и тачке 5. и 6. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад општине Ада (‘’Службени лист 
општине Ада’’, број 1/92),           
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АДА ЗА 
2007. ГОДИНУ

I.
1. Даје се сагласност на  План рада Центра за социјални 
рад општине Ада за 2007. годину, који је донет на седници 
Управног одбора 05.02.2007. године и даје се сагласност на 
планирана материјална средства за његово остваривање у 
висини од 2.500.000,00 динара из Буџета општине Ада за 
2007. годину.
2. У оквиру Плана рада за 2007. годину обезбеђење 
проширених права и облика социјалне заштите ће се 
усмеравати према следећем:
1. Једнократне помоћи (помоћ у новчаном износу и натури) 
............................................................................................15%
2. Реализација програма рада Клуба за дневни боравак  
(плата 2 радника са средњом стручном спремом, матер. 
трошкови) ........................................................................45%, 
3. Реализација плана рада Центра (трошкове по уговорима, 
за одржавање и осавремењавање рада установе) ....... 40%.

II.
Ово решење се објављује у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-4/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 01.03.2007. године Душан Телечки, с.р.

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 25. szakaszának 1. és 2. bekezdése 
és 28. szakaszának 20. pontja alapján, illetve az Ada Község 
Szociális Gondozói Központjának megalapításáról szóló 
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 1/92. szám) 5. és 6. 
pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2007.03.01-én tartott ülésén 
meghozza a

VÉGZÉST
AZ ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI 

KÖZPONTJA 2007. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
1. Ada Község Képviselő-testülete elfogadja Ada Község 
Szociális Gondozói Központja 2007. évi munkaprogramját, 
amelyet a központ igazgató bizottsága a 2007.02.05-én tartott 
ülésén hozott meg, és jóváhagyja Ada Község 2007. évi 
költségvetéséből a munkaterv teljesítésére tervezett anyagi 
eszközöket 2.500.000,00 dinárig terjedő összegben.
2. A 2007. évi munkaterv keretein belül a szociális védelem 
terén a kiterjesztett jogok és formák biztosítása a következőkre 
irányul: 
3. Egyszeri segélyre (pénzbeli és természetben való segély) 
........................................................................................... 15%
4. A nappali tartózkodásra szolgáló klub munkaprogramjának 
megvalósítására (2 középiskolai végzettségű dolgozó fizetése,
anyagi költségek) .............................................................. 45%
5. A központ munkatervének teljesítésére (a szerződések 
szerinti kiadások, az intézmény munkájának folytatása és 
modernizálása) ................................................................. 40%.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-4/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE



15. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

На основу чланa 54. став 3. тачка  2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, број 62/2оо3, 64/2оо3, 58/2004, 62/2004, 
79/2005 и 81/2005), члана 28. тачка 8. Статута општине Ада 
(‘’Службени лист општине Ада’’, број 1/2007 – пречишћен 
текст),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У АДИ

I.
Шкрбић Миланка разрешава се дужности члана школског 
одбора Техничке школе у Ади именована од стране 
локалне самоуправе са 08.02.2007. године из разлога што 
није учествовала у раду овог органа.

II.
Уместо Шкрбић Миланке за члана школског одбора 
Техничке школе  у Ади од стране локалне самоуправе 
именује се Коша Шандор из Аде са 09.02.2007. године за 
период до истека мандата тог органа.

III.
Ово решење се објављује у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-4/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (SzK 
Hivatalos Közlönye 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/
2005 és 81/2005 szám) 54. szakasza 3. bekezdésének 2. pontja, 
és Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 28. szakaszának 8. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én megtartott 
ülésén meghozza a

VÉGZÉST
AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS 
KINEVEZÉSÉRŐL

I.
Ada Község Képviselő-testülete 2007. 02. 08-i keltezéssel 
felmenti Škrbić Milankát az adai Műszaki Iskolának az 
önkormányzat részéről választott iskolaszéktagi tisztségéből, 
mivel nem vett részt a jelen szerv munkájában.

II.
Ada Község Képviselő-testülete 2007. 02. 09-i keltezéssel 
az adott szerv megbízatási idejének lejártáig az adai Műszaki 
Iskolának az önkormányzat részéről választott iskolaszéktagi 
tisztségére Škrbić Milanka helyett Kósa Sándor adai lakost 
nevezi ki.

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

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-4/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE

17./

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама 
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 42/91, 71/
94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005),  тачке 8. став 1. Одлуке 
о оснивању Центра за социјални рад општине Ада 
(‘’Службени лист општине Ада’’, број 1/92), као и на основу 
члана 28. тачка 8. Статута општине Ада (‘’Службени лист 
општине Ада’’, број 1/2007 – пречишћен текст),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ОПШТИНЕ АДА

A közszolgálatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 
42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 és 83/2005 szám) 22. 
szakaszának 1. bekezdése, az Ada Község Szociális Gondozói 
Központjának megalapításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 1/92. szám) 8. pontjának 1. bekezdése, valamint 
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 28. szakaszának 8. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2007.03.01-én tartott ülésén 
meghozza a

VÉGZÉST
AZ ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI 

KÖZPONTJA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

18./

школе ‘’Чех Карољ ‘’ у Ади од стране локалне самоуправе 
именује се Сенеш Тибор  из Аде, са 02.09.2006. године за 
период до истека мандата тог органа.

III.
Ово решење се објављује у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-3/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 01.03.2007. године. Душан Телечки, с.р.

Iskola iskolaszékének az önkormányzat által kinevezett tagjává 
2006. 09. 02-i keltezéssel az adott szerv megbízatási idejének 
lejártáig Mészáros László helyett Szenes Tibor adai lakost 
nevezi ki.

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

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-3/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01.  ADA KKT ELNÖKE



16. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

19./

На основу члана 25. став 2. и члана 28. тачка 20. Статута 
општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’ број 1/2007 
– пречишћен текст) и тачке VIII. Одлуке о оснивању Центра 
за спорт и физичку културу општине Ада (‘’Службени лист 
општине Ада’’ број 1/92 и 22/2005),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 
СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АДА  ЗА 

2006. ГОДИНУ

I.
 Прихвата се Извештај о раду Центра за спорт и физичку 

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 25. szakaszának 2. bekezdése és 
28. szakaszának 20. pontja, valamint Ada Község Sport-, és 
Testnevelési Központjának alapításáról szóló határozat (Ada 
Község Hivatalos Lapja; 1/92 és 22/2005 szám) VIII. pontja 
alapján, 
Ada Község Képviselő-testülete, a 2007.03.01-én tartott ülésén 
meghozza a 

ZÁRÓHATÁROZATOT
AZ ADA KÖZSÉG SPORT- ÉS TESTNEVELÉSI 

KÖZPONTJÁNAK 2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I. 
A Község Képviselő-testülete elfogadja az Ada Község Sport- 

20./

На основу члана 28. тачка 20. Статута Општине Ада («Сл. 
лист општине Ада», бр. 1/2007 – пречишћен текст),
Скупштина општине Ада на својој седници одржаној 
01.03.2007. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ 

ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА

Члан 1.
Овлашћује се и задужује Комисија за статутарна питања 
и Стручна служба за скупштинске послове да утврди 
пречишћени текст Пословника Скупштине општине Ада, 
и да исти достави на објављивање у «Службеном листу 
општине Ада».

Члан 2.
Овај закључак објавити у «Службеном листу Општине 
Ада».

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:016-4/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,01.03.2007. Душан  Телечки, с.р.

Ada Község Statútuma 28. szakaszának 20. pontja alapján (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám – tisztázott szöveg),
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én tartott ülésén 
meghozza a

ZÁRÓHATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÜGYRENDJE TISZTÁZOTT SZÖVEGÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS MEGJELENTETÉSÉRŐL

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete felhatalmazza és megbízza a 
Statútum Bizottságot és a képviselő-testület szakszolgálatát, 
hogy állapítsa meg Ada Község Képviselő-testülete Ügyrendje 
tisztázott szövegét, s jelentesse meg Ada Község Hivatalos 
Lapjában.

2. szakasz
A jelen záróhatározat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 016-4/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada,2007.03.01  ADA KKT ELNÖKE

I.
Oбрадовић Марија разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Центра за социјални рад општине Ада из реда 
запослених са 21.07.2006. године  због одласка именоване 
у пензију.
Уместо Обрадовић Марије за члана Надзорног одбора 
Центра за социјални рад општине Ада из реда запослених 
именује се Нађ Јожеф из Мола, са  22.07.2006. године за 
период до истека мандата тог органа.

II.
Ово решење се објављује  у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-5/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада,01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

I.
Ada Község Képviselő-testülete Obradović Máriát 2006. 07. 
21-i keltezéssel felmenti Ada Község Szociális Gondozói 
Központja felügyelő bizottságának alkalmazottak köréből 
választott tagjának tisztségéből az említett személy nyugdíjba 
vonulása miatt.
Ada Község Képviselő-testülete Obradović Mária helyett Nagy 
József moholi lakost nevezi ki Ada Község Szociális Gondozói 
Központja felügyelő bizottságának alkalmazottak köréből 
választott tagjának tisztségébe 2006. 07. 22-i keltezéssel az 
adott szerv megbízatásának lejártáig.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-5/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE



17. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

На основу члана 25. став 2. и члана 28. тачка 20. Статута 
општине Ада (‘’Службени лист општине Ада’’, број 1/2007 
– пречишћен текст) и тачке 5. Одлуке о оснивању Центра 
за социјални рад општине Ада (‘’Службени лист општине 
Ада’’, број 1/92),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 01.03.2007. 
године, доноси

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АДА ЗА 2006. 

ГОДИНУ

I.
Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални рад 
општине Ада за 2006. годину, који је усвојен на седници 
Управног одбора 05.02.2007. године.

II.
Овај закључак се објављује у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-3/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 25. szakaszának 2. bekezdése és 
28. szakaszának 20. pontja, valamint Ada Község Szociális 
Gondozói Központjának megalapításáról szóló határozat (Ada 
Község Hivatalos Lapja 1/92. szám) 5. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2007.03.01-én tartott ülésén 
meghozza a

ZÁRÓHATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI 

KÖZPONTJA 2006. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK 
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 

ELFOGADÁSÁRÓL

I.
A Község Képviselő-testülete elfogadja Ada Községi Szociális 
Gondozói Központ 2006. évi munkaprogramjának teljesítéséről 
szóló jelentést, melyet az igazgató bizottság a 2007.02.05-én 
tartott ülésén fogadott el.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-3/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE

21./

културу општине Ада за 2006. годину, који је усвојен на 
седници Управног одбора 12.02.2007. године.

II.
Овај закључак се објављује у ‘’Службеном листу општине 
Ада’’.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-1/2007-01 ПРЕДСЕДНИК СО АДА,
Ада, 01.03.2007. Душан Телечки, с.р.

és Testnevelési Központjának 2006. évi munkájáról szóló 
jelentést, melyet az igazgató bizottság a 2007.02.12-én tartott 
ülésén fogadott el.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-1/2007-01 Dušan Telečki, s. k.
Ada, 2007.03.01. ADA KKT ELNÖKE

22./
На основу члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање 
цене услуга у дечјим установама (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 1/93. и 6/96), као и на основу 
члана 46. тачка 8. Статута општине Ада (“Службени лист 
општине Ада”, број 1/2007-пречишћен текст), доносим

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” АДА, ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 

2007. ГОДИНЕ

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

A gyermekintézményekben nyújtott szolgáltatások ára 
megállapításának mércéiről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 1/93 és 6/96 számok) 2. szakasza, valamint 
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 
szám-tisztázott szöveg) 46. szakaszának 8. pontja alapján, 
meghozom a

VÉGZÉST
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2007. FEBRUÁR 

HÓNAPJÁRA VONATKOZÓ ÁRAINAK 
MEGHATÁROZÁSÁRÓL

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



18. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

02.03.2007.
2007.03.02.

96.324,00 динара по васпитној групи, односно
5.400,00 динара по детету.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-2-15/2007-02  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ада, 23.02.2007. године Ирмењи Ференц, с.р.

96.324,00 dinár nevelési csoportonként, illetve
5.400,00 dinár gyermekenként.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-2-15/2007-02 Ürményi Ferenc, s.k.
Ada, 2007. 02. 23.  ADA KÖZSÉG ELNÖKE

23./
На основу члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање 
цене услуга у дечјим установама (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 1/93. и 6/96), као и на основу 
члана 46. тачка 8. Статута општине Ада (“Службени лист 
општине Ада”, број 1/2007-пречишћен текст), доносим

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА 

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

АПРИЛ, МАЈ, И ЈУН 2007. ГОДИНЕ

I.
Пуна економска цена боравка деце предшколског узраста 
у Установи за предшколско васпитање и образовање “Чика 
Јова Змај” Ада, за месецe март, април., мај и јун 2007. 
године утврђује се према следећем:
1. У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ
258.230,00 динара по васпитној групи, односно
17.500,00  динара по детету.
2. У ПОЛУДНЕВНОМ БОРАВКУ
101.742,00 динара по васпитној групи, односно
6.000,00 динара по детету.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-2-16/2007-02  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ада, 23.02.2007. године Ирмењи Ференц, с.р.

A gyermekintézményekben nyújtott szolgáltatások ára 
megállapításának mércéiről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 1/93 és 6/96 számok) 2. szakasza, valamint 
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 46. szakaszának 8. pontja alapján, 
meghozom a

VÉGZÉST
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2007. MÁRCIUS, 

ÁPRILIS, MÁJUS ÉS JÚNIUS HÓNAPJÁRA 
VONATKOZÓ ÁRAINAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

I.
Az Iskoláskor-előtti Nevelési- és Oktatási Intézményben való 
tartózkodás 2007. március, április, május és június hónapjára 
vonatkozó teljes gazdasági ára a következőképpen alakul:
1. EGÉSZNAPOS TARTÓZKODÁS ESETÉBEN
258.230,00 dinár nevelési csoportonként, illetve
17.500,00 dinár gyermekenként.
2. FÉLNAPOS TARTÓZKODÁS  ESETÉBEN
101.742,00 dinár nevelési csoportonként, illetve
6.000,00 dinár gyermekenként.

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

Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám:020-2-16/2007-02 Ürményi Ferenc, s.k.
Ada, 2007. 02. 23. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

24./
На основу члана 84. Статута општине Ада (“Службени 
лист општине Ада”, број 1/2007 – пречишћени текст) и 
члана 11. Одлуке о објављивању општинских прописа и 
других аката (“Службени лист општине Ада”, број 11/75),
Председник општине Ада, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ 

УРЕДНИКА РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА 
“СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АДА” 

I.
Бучу Атила, дипломирани правник из Аде, разрешава се 
дужности одговорног уредника “Службеног листа општине 
Ада”. 

Ada község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 
szám – tisztázott szöveg) 11. szakasza illetve A községi 
előírások és más ügyiratok megjelentetéséről szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/75 szám) alapján,
Ada Község Elnöke meghozza a

VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐI 

BIZOTTSÁGA SZERKESZTŐJÉNEK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

I.
Búcsú Attila, adai okleveles jogászt felmentjük Ada Község 
Hivatalos Lapjának felelős szerkesztői teendőinek végzése 
alól.
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II.
Бакош Золтан, инж. цивилне заштите из Аде именује се 
за одговорног уредника редакционог одбора “Службеног 
листа општине Ада”.

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: 020-2-18/2007-02   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Ада, 02.03.2007. Ирмењи Ференц, с.р.

II.
Bakos Zoltán, adai polgári védelmi mérnököt, kinevezzük 
Ada Község Hivatalos Lapja szerkesztői bizottságának felelős 
szerkesztői posztjára.

III.
A jelen vézés azonnal hatályba lép és meg kell jelentetni Ada 
Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-2-18/2007-02 Ürményi Ferenc, s.k.,
Ada, 2007.03.02. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

A forrásszöveggel való összevetést követően megállapítottuk, 
hogy az Ada Község Hivatalos lapjának 2/2007 számában 
közzétett, Az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és 
egyetemistáknak, illetve a posztgraduális képzésben 
résztvevőknek, valamint az élsportolóknak nyújtott segély 
odaítélési mércéit, feltételeit és módját előíró szabály 
módosításáról és kiegészítéséről szóló szabály magyar nyelvű 
szövegébe műszaki hiba csúszott, ezért a községi előírások 
és egyéb rendelkezések közzétételéről szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/75 szám) 10. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja alapján közzé tesszük a következő

HELYREIGAZÍTÁST

Ada Község Hivatalos lapjának 2/2007 számában magyar 
nyelven közzétett Az Ada községbeli tehetséges tanulóknak 
és egyetemistáknak, illetve a posztgraduális képzésben 
résztvevőknek, valamint az élsportolóknak nyújtott segély 
odaítélési mércéit, feltételeit és módját előíró szabály 
módosításáról és kiegészítéséről szóló szabály szövegében, 
a „valamint az Ada Község 2006. évi költségvetéséről szóló 
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 26/2005 szám)” szavak 
helyett a „valamint az Ada Község 2007. évi költségvetéséről 
szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 19/2006 szám)” 
szavaknak kell állniuk.

Kelt: 2007.03.02.
Kovács Dobó Lea, s.k.

Társadalmi Tevékenységi és Közös
Ügykezelési Osztály vezetője

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено 
је да се у Правилима о измени и допуни правила о 
критеријумима, условима и начину додељивања средстава 
за помоћ талентованим ученицима и студентима и за 
постдипломске студије и врхунским спортистима са 
територије општине Ада објављеном на мађарском језику 
у „Службеном листу Oпштине Ада“, број 2/2007, поткрала 
техничка грешка, па се на основу члана 10. став 1. тачка 
1. Одлуке о објављивању општинских прописа и других 
аката („Службени лист Oпштине Ада“, број 11/75), даје се 
следећа

ИСПРАВКА

У преамбули Правилима о измени и допуни правила о 
критеријумима, условима и начину додељивaња средстава 
за помоћ талентованим ученицима и студентима и за 
постдипломске студије и врхунским спортистима са 
територије општине Ада објављеном на мађарском језику 
у „Службеном листу Oпштине Ада“, број 2/2007, уместо 
речи: „valamint az Ada Község 2006. évi költségvetéséről 
szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 26/2005 szám)” 
треба да стоји реч: „valamint az Ada Község 2007. évi 
költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 
19/2006 ”.

Дана: 02.03.2007.године
Начелник Одељења

за друштвене делатности и заједничке послове,
Леа Ковач Добо, с.р.
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