
 

29./ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
АДА ЗА 2014. ГОДИНУ

       PROGRAM
AZ ADA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRA A
2014. ÉVBEN……………………………………………………………………………………………………..............3

30./ РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБАЋАЈА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014. ГОДИНУ

       VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA 2014. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.........................................................................................................................................6

31./ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ АДА

       FELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 
ÁTADÁSÁRA.......................................................................................................................................... ...........6

32./ РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

       VÉGZÉS
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL…………………………………..….7



33./ ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АДА

       NYILVÁNOS  PÁLYÁZAT
             AZ ADAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA  ÉS  KINEVEZÉSÉRE……….……...11



3. страна/oldal

8. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

01.04.2014.
2014.04.01.

29.

На  основу  члана  100.  став  4.  Закона  о  заштити
животне средине (" Сл. гласник РС ", бр. 135/04, 36/09,
36/2009-др закон и 72/2009-др. закон),  члана 15. став
1.  тачка  11,  члана  24.  и  члана  60.  став  1.  тачка  2.
Статута Општине Ада (" Сл.  лист општине Ада " бр.
27/08,  14/09  и  9/13); члана  6.  и  члана  7.  Одлуке  о
буџетском  фонда  за  заштиту  животне  средине
општине Ада ("Сл. лист општине Ада " бр. 05/10), по
добијеној  сагласности  Министарства  енергетике,
развоја  и  заштите  животне  средине  број:  401-00-
81/2014 од дана 27.01.2014. године, 

Општинско веће општине Ада на  седници одржаној
25.03.2014. године, донелo је 

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АДА

ЗА 2014. ГОДИНУ

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Ада 
( у даљем тексту: Програм ), планирају се приходна и
расходна средства за израду и реализацију планова,
програма,  пројеката  и  других  активности  у  циљу
заштите и унапређивања животне средине у општини
Ада за 2014. годину.

I.

За реализацију Програма планира се приход средства
у износу од 14.000.000,00 динара и то по следећим
основама:

-  посебна  накнада  за  заштиту  и  унапређивање
животне средине                            8.000.000,00 динара
-  накнаде  из  средстава  за  загађивање  животне
средине        1.300.000,00 динара
- накнада од емисије SО2 , NО2, и прашкасте материје

                      200.000,00 динара
-  наменски  приходи  од  АП  Војводине  и  Републике
Србије                               
                                                       4.500.000,00 динара

                              УКУПНО:  14.000.000,00 динара

II.

Средствима  фонда  финансираће  се:  програми  и
вршење  праћења  стања  животне  средине
(мониторинг),  уређење  и  реконструкција  отворених
атмосферских канала на јавним зеленим површинама,
активности  на  изради  пројеката  и  изградњи  те

 A környezetvédelemről  szóló  törvény  (SZK  Hivatalos
Közlönye,  135/04,  36/09,  36/2009-m.törv.  és  72/2009-
m.törv.  számok) 100. szakaszának 4.  bekezdése, Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/08,
14/09.  és 9/13.  számok)  15.  szakasz 1.bekezdésének
11.  pontja,  24.  szakasza,  és  60.  szakasza  1.
bekezdésének  2.  pontja,  és  Ada  Község
Környezetvédelmi  Költségvetési  Alapjáról  szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 05/10. szám) 6.
és  7.  szakasza  alapján,  az  Energetikai,
Környezetfejlesztési  és  Környezetvédelmi
Minisztériumtól kapott 401-00-81/2014 számú, 2014. 01.
27-ei jóváhagyása nyomán,
Ada  Község  Községi  Tanácsa  a  2014.03.25-én
megtartott ülésén meghozta a

PROGRAMOT

AZ ADA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK

HASZNÁLATÁRA A 2014. ÉVBEN

A  programmal  az  Ada  Község  Környezetvédelmi
Költségvetési  Alapja  eszközeinek  használatára  (a
további  szövegben:  Program),  tervezve  vannak  a
bevétel  és  költség  eszközök  a  tervek,  programok,
projektumok  és  egyéb  aktivitások  kidolgozására  és
realizálására az Ada községbeli  környezet védelme és
előmozdítása céljából a 2014. évben.

I.

A  Program  realizálására  14.000.000,00  dinár  eszköz
bevétel van tervezve a következő alapokon:

–  környezetvédelmi  és  környezetfejlesztési  külön
térítmény                      8.000.000,00 dinár
–  környezet  szennyezési  térítményből  megvalósult
eszközök                      1.300.000,00 dinár
–  SО2,  NО2,  és  porhanyós  anyag  kibocsátásának
térítménye                        200.000,00 dinár
–  rendeltetésszerű  eszközök  a  Vajdaság  Autonóm
Tartománytól és a Szerb Köztársaságtól

                                 4.500.000,00 dinár

         ÖSSZESEN: 14.000.000,00 dinár
                                               

II.

Az  alap  eszközeiből  a  következőket  pénzelik:
programok,  és  azok  végrehajtása  a  környezet
helyzetének  figyelemmel  kísérésére  (monitoring);  a
nyitott esővíz csatornák rendezése és rekonstrukciója a
nyilvános  zöldterületeken;  aktivitások  a  szennyvizek
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реконструкцији секундарне мреже јавне канализације
за одвођење отпадних вода у складу са чланом 98.
став 4. Закона о водама (" Сл. гласник РС ", бр. 30/10
и  93/12)  и  Одлуке  о  одвођењу  и  пречишћавању
отпадних и атмосферских вода на територији општине
Ада ("Сл. лист Општине Ада", број: 30/2012, 16/2013 и
32/2013),  програми  и  пројекти  невладиних
организација  и удружења грађана  које  су основане
или  у  својим  плановима  рада  имају  предвиђено
коришћење,  управљање  и  унапређење  природе,
културе,  образовања  и  др  у  циљу  заштите  и
унапређења животне средине.  

Средства из главе I. овог Програма користиће се за:

1. Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг) 

                          500.000,00 дин.

У 2014. години планира се контрола и праћење стања
животне  средине  у  складу  са  Законом  о  заштити
животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и
то:

- квалитета ваздуха             350.000,00 дин.
- нивоа комуналне буке             150.000,00 дин.

Реализацију  наведених  контрола  и  праћења
(  мониторинга  )  вршиће  се  преко  овлашћених,
стручних и научних организација и установа. 

Мерење  квалитета  ваздуха  вршиће  се  два  пута
годишње једно у летњем и једно у зимском периоду на
6 локација и то:
- Центар Аде
- Центар Мола
- Индустријска зона Ада -Мол ( 2 места )
- Рекреациони центар у Ади
- Рекреациони центар Мол

Мерење  нивоа  буке  вршиће  се  два  пута  годишње,
једно  у  летњем  и  једно  у  зимском  периоду  на  5
локација и то:
- Центар Аде
- Центар Мола
- Индустријска зона Ада - Мол 
- Рекреациони центар  у Ади
- Рекреациони центар  у Молу

2.  Уређење  и  реконструкција  отворених
атмосферских  канала  на  јавним  зеленим
површинама на територији општине Ада  

                     1.500.000,00 дин.
Средства ће се користити за финансирање пројеката
и  радова  на  уређењу  и  реконструкцији  мреже
отворених атмосферских канала ради заштите јавних
површина,  одвођење  подземне  воде  са  истих,

elvezetésére  szolgáló  szekundáris  közcsatorna-
hálózattal  kapcsolatos  projektumok kidolgozásán és  a
kiépítésen,  továbbá  a  rekonstrukción  összhangban  a
vizekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 30/10.
és  93/12.  számok)  98.  szakaszának 4.  bekezdésével,
valamint  a  határozattal  a  csapadékvizek  és  a
szennyvizek  elvezetéséről  és  tisztításáról  Ada  község
területén  (Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  30/2012,
16/2013. és 32/213 számok); civil szervezetek és polgári
egyesületek  programjai  és  projektumai,  amelyek  azért
lettek létrehozva, illetve a munkaprogramjaikban elő van
látva  a  természet,  a  művelődés,  az  oktatás  és  az
egyebek  használata,  igazgatása,  és  előmozdítása  a
környezet védelme és előmozdítása céljából.

Az  eszközök  a  jelen  Program  I.  fejezetéből  a
következőkre lesznek használva:
1.  Programok,  és  azok  végrehajtása  a  környezet
helyzetének figyelemmel kísérésére (monitoring)

            500.000,00 din.

A 2013.  évben tervezve  van  a környezet  helyzetének
ellenőrzése  és  figyelemmel  kísérése,  összhangban  a
környezetvédelemről  szóló  törvénnyel  (69-73.
szakaszok), és a külön törvényekkel, éspedig:

-  levegő minőség              350.000,00 din.
-  kommunális zajszint                          150.000,00 din.

A  felsorolt  ellenőrzéseket  és  figyelemmel  kísérést
(monitoring) a meghatalmazott, szakmai és tudományos
szervezeteken és intézményeken keresztül végzik. 

A levegő minősége évente kétszer lesz mérve, egyszer
a  nyári  és  egyszer  a  téli  időszakban  a  következő  6
helyszínen:
– Ada központja
– Mohol központja
– Ada-Mohol ipari zóna (2 helyen) 
– Rekreációs Központ Ada
– Rekreációs Központ Mohol

A zajszint évente kétszer lesz mérve, egyszer a nyári és
egyszer a téli időszakban a következő 5 helyszínen:

– Ada központja
– Mohol központja
– Ada-Mohol ipari zóna 
– Rekreációs Központ Ada
– Rekreációs Központ Mohol

  2.  A  nyitott  esővíz  csatornák  rendezése  és
rekonstrukciója a nyilvános zöldterületeken

                     1.500.000,00 din.
Az  eszközök  a  nyitott  esővíz  csatornahálózat
rendezésének  és  rekonstrukciójának  projektumai  és
munkálatai  pénzelésére  lesznek  használva  a
közterületek  védelme  érdekében,  továbbá  azokról  a
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спречавање  изливања  и  плављења  јавних  и
стамбених објеката и изливање фекалних септичких
јама  и  ревизионих  шахтова  на  фекалној
канализационој мрежи.  
3. Изградњи те реконструкцији секундарне мреже
јавне канализације за одвођење отпадних вода 

             10.500.000,00 дин.
Из ове ставке финансираће се активности на изради
пројеката  и  извођење  радова  на  изградњи  и
реконструкцији  јавне  канализације  отпадних  вода  у
складу  са  Одлуком  о  одвођењу  и  пречишћавању
отпадних и атмосферских вода на територији општине
Ада ("Сл. лист Општине Ада", број: 30/2012, 16/2013 и
32/2013)

4. Подршка програмима и пројектима невладиних
организација и удружења грађана 

              500.000,00 дин.
       

Право  на  подршку  имаће  удружења  грађана,
невладине организације које су основане или у својим
плановима  рада  имају  предвиђено  коришћење,
управљање  и  унапређење  природе,  културе,
образовања  и  др  у  циљу  заштите  и  унапређења
животне средине. Сарадња ће се вршити на основу
њихових годишњих планова или посебних акција чији
је  циљ  унапређење,  заштита  и  едукација  животне
средине.  Предност  ће  имати  оне  организације  и
удружења  грађана  која  поред  средстава  буџетског
фонда  имају  обезбеђено  своје  учешће  било  у
финансијском, било у материјалном смислу.

III.

Финансирање, односно суфинансирање активности из
овог Програма,  вршиће се у  зависности од прилива
средстава  прикупљених  у  складу  са  Законом  о
заштити животне средине ("  Службени гласник РС ",
бр.  135/04, 36/09,  36/2009-др.  закон  и  72/2009-др
закон).

IV.

У  случају  да  се  приходи  не  остваре  у  планираном
износу,  Општинско  веће,  на  предлог  Одељења  за
комуналне  послове,  урбанизам,  грађевинарство  и
заштиту  животне  средине  ОУ  Ада,  утврдиће
приоритетне активности.

V.

Извештај  о  реализацији  Програма  за  2014.  годину
сачињава Општинско веће, и доставља га Скупштини
општине Ада на усвајање најмање једанпут годишње.

VI.

belvizek  elvezetése,  a  kiömlés,  valamint  a  köz-  és
lakóépületek  elárasztásának,  és  a  fekáliás  emésztők,
valamint a fekáliás csatornahálózaton található revíziós
aknák kiömlésének megakadályozása érdekében.
3. A szennyvizek elvezetésére szolgáló szekundáris 
közcsatorna-hálózat kiépítése, továbbá 
rekonstrukciója         10.500.000,00 din.
Ebből  a  tételből  lesznek  pénzelve  az  aktivitások  a
szennyvizek  elvezetésére  szolgáló  közcsatorna-
hálózattal  kapcsolatos  projektumok kidolgozásán és  a
kiépítési,  továbbá  a  rekonstrukciós  munkálatok
összhangban  a  határozattal  a  csapadékvizek  és  a
szennyvizek  elvezetéséről  és  tisztításáról  Ada  község
területén  (Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  30/2012,
16/2013. és 32/2013. számok).
4.  Civil  szervezetek  és  polgári  egyesületek
programjainak és projektumainak támogatása 

                500.000,00 din.
       

Azon  polgári  egyesületeknek  és  civil  szervezetek
jogosultak támogatásra, amelyek azért lettek létrehozva,
illetve  a  munka  programjaikban  elő  van  látva  a
természet, művelődés, oktatás és egyebek használata,
igazgatása,  és  előmozdítása  a  környezet  védelme  és
előmozdítása  céljából.  Az  együttműködés  az  éves
terveik,  vagy  a  külön  akcióik  alapján  lesz  végezve,
melyek  célja  a  környezet  védelme  és  -fejlesztése,
valamit az edukáció. Előnyt azon szervezetek és polgári
egyesületek fognak élvezni, melyek a költségvetési alap
eszközei  mellett  önrészt  tudnak  biztosítani  akár
pénzügyi akár anyagi értelemben.

III.

A  Programban  szerepelő  aktivitások  finanszírozása,
illetve  társfinanszírozása  a  környezetvédelemről  szóló
törvénnyel  (SZK  Hivatalos  Közlönye,  135/04,  36/09,
36/2009-m.törv.  és  72/2009-m.törv.  számok)
összhangban  befolyt  eszközöktől  függően  lesznek
végezve.

IV.

Abban az esetben, ha a bevételek nem valósulnak meg
a tervezett összegben, a Községi Tanács, az Adai KKH
Kommunális Tevékenységi,  Városrendezési,  Építési  és
Környezetvédelmi Osztályának javaslatára, megállapítja
az aktivitások prioritását.

V.

A jelentést  a  2014.  évi  Program  megvalósulásáról  a
Községi Tanács állítja össze, és jóváhagyásra továbbítja
azt Ada Község Képviselő-testületének évente legalább
egyszer.

VI.



6. страна/oldal

8. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

01.04.2014.
2014.04.01.

Овај Програм се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“.

           Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
           Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                             
Број: 020-6-17/2014-03              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 25.03.2014. године                Билицки Золтан с.р.

A jelen Program Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

          Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
           Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-17/2014-03          Bilicki Zoltán s.k.   
Kelt: 2014.03.25.                 ELNÖK

30.

На  основу  члана  13-19  Закона  о  безбедности
саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр: 41/09,
53/2010, 101/2011 и 32/2013), члана 3. Правилника о
раду Комисије за безбедност саобраћаја општине Ада
и на основу члана 60. тачка  8. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 27/2008, 14/2009
и 9/2013),
 Општинско веће општине Ада, на седници одржаној
25.03.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

САОБАЋАЈА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014. ГОДИНУ

I.

           Даје се сагласност на Програм рада комисије
за  безбедност  саобраћаја  општине  Ада  за  2014.
годину чији је предлог утврђен на седници Комисије
за безбедност саобраћаја под бројем 06-16/2014-02 од
20.  фебруара  2014.  године,  као  и  на  усвајање
финансиског  плана  који  је  саставни  део  програма,
чији је предлог утврђен на истој седници Комисије  за
безбедност саобраћаја општине Ада. 

II.
Ово решење се објављује у "Службени лист 

општине Ада".                                                                    
               

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада 
Општинско веће општине Ада                                         
Број: 020-6-19/2014-03                             Председник,
Ада,    25.03.2014. године               Билицки Золтан с.р.

A  közúti  közlekedésbiztonságról  szóló  törvény  (SZK
Hivatalos  Közlönye  41/09,  53/2010,  101/2011.  és
32/2013.  számok)  13-19  szakasza,  Ada  Község
Közlekedésbiztonsági  Bizottsága  ügyrendjének  3.
szakasza,  és  Ada  község  statútuma  (Ada  Község
Hivatalos Lapja, 27/2008, 14/2009. és 9/2013. számok)
60. szakaszának 8. pontja alapján, 
Ada  Község  Községi  Tanácsa  a  2014.  03.  25-én
megtartott ülésén meghozza a

VÉGZÉST

ADA KÖZSÉG KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
BIZOTTSÁGA 2014. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Ada Község Községi Tanácsa  jóváhagyja  Ada
Község  Közlekedésbiztonsági  Bizottsága 2014.  évi
munkatervét,  amely  javaslata  Ada  Község
Közlekedésbiztonsági  Bizottsága 2014.  február  20-án
megtartott  ülésén,  06-16/2014-02 szám  alatt  lett
megállapítva,  valamint  a  pénzügyi  terv  elfogadását,
amely a program alkotó részét képezi, amely javaslata
Ada  Község  Közlekedésbiztonsági  Bizottsága
ugyanazon ülésén lett megállapítva.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában

jelenik meg. 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány         
Ada község
Ada Község Községi Tanácsa     
Szám: 020-6-19/2014-03                  Bilicki Zoltán s.k.   
Ada, 2014. 03. 25.                      ADA KÖZSÉG ELNÖKE

31.

На  основу  члана  74.  Пословника  Скупштине
општине  Ада  (''Службени  лист  општине  Ада''  бр.
32/2013),  сходно  члану  12.  став  2.  Одлуке  о

Ada  Község  Képviselő-testülete  ügyrendje  (Ada
Község Hivatalos  Lapja,  32/2013 szám) 74.  szakasza
alapján,  valamint  az  Ada  Község  nyilvános



7. страна/oldal

8. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

01.04.2014.
2014.04.01.

признањима општине Ада (''Службени лист општине
Ада'', број 9/2006), а поводом свечаног обележавања
02. јула, Дана општине Ада, 

Одбор  за обележавање празника, јубилеја и
доделу признања Скупштине општине Ада расписује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ

ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ АДА

I
    Иницијативу  за  доделу  јавних  признања,  звања
почасног  грађанина  и  захвалнице  могу  поднети
одборници  Скупштине  општине  Ада,  председник
Скупштине општине, Председник општине Ада, органи
управљања правних  лица,  као  и  грађани,  у  смислу
члана 2.,4., и 11. Одлуке о признањима општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 9/2006).

II
    Иницијатива  се  подноси  у  писменој  форми,  у
затвореној  коверти  са  назнаком  ’’не  отварати  –
предлог за јавна признања општине Ада’’ и треба да
садржи следеће податке о кандидату:

 основни подаци кандидата (назив / презиме и
име; датум оснивања / датум рођења,
адреса / пребивалиште)

 врста  признања,  за  који  се  предлаже
(  похвала,  медаља,  повеља,  почасни
грађанин,)

 образложење (приказ  кандидата,  досадашњи
резултати рада, повод за предлагање) 

 прилози (додатни писмени подршци предлогу,
фотокопије  већ  добијених  општинских,
регионалних,  покрајинских,  државних  и
међународних  признања  и  других  битних
докумената, итд.).

III
     Иницијативе за доделу јавних признања могу се
доставити  најкасније  до    16.05.  201  4.   године до 12,00
часова поштом или лично на адресу:

ОДБОР  ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ЈУБИЛЕЈА 
И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА СО АДА, 24430 Ада, Трг 
Ослобођења 1., канцеларија бр. 5.

       IV
Овај позив се објављује у ''Службеном листу општине 
Ада''.
 
 Република Србија

elismeréseiről  szóló  határozat  (Ada  Község  Hivatalos
Lapja,  9/2006  szám)  12.  szakasza  2.  bekezdésének
megfelelően, valamint az Ada község napja alkalmából,
július 02-án rendezett ünnepség alkalmából

Ada Község Képviselő-testületének az ünnepekről
és  évfordulókról  való  megemlékezéssel,  valamint
elismerések odaítélésével foglalkozó bizottsága kiírja a

FELHÍVÁST
AZ ADA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI

ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK
ÁTADÁSÁRA

I.
Az  Ada  Község  nyilvános  elismeréseiről  szóló

határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2006 szám) 2,
4.  és  11.  szakaszának  értelmében  a  nyilvános
elismerés,  a  díszpolgári  cím  és  a  köszönőlevél
odaítélését  javasolhatják  az  Ada  Község  Képviselő-
testületének tanácsnokai, a képviselő-testület elnöke, a
községi elnök, a jogi személyek igazgatási szervei, és a
polgárok.

II.
A javaslatot írásos formában, lezárt borítékban kell

átadni, melyen fel kell tüntetni a következő megjegyzést:
‘’Ne  bontsd  fel  –  javaslat  a  nyilvános  elismerésre’’.  A
javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt:

• A  jelölt  adatait  (elnevezését  /  nevét,
alapításának időpontját / születési időpontját,
címét / lakcímét),

• A  javasolt  elismerés  fajtáját  (dicséret,
érdemérem, díszoklevél, díszpolgár),

• Indoklást  (a  jelölt  bemutatása,  eddigi
munkájának eredményei, jelölésének okát),

• Mellékletek (további írásos ajánlólevelek, a már
előzőleg  elnyert  községi,  regionális,
tartományi,  állami  és  nemzetközi  elismerések
fénymásolata, és egyéb fontos dokumentumok,
stb.)

III.
A  nyilvános  elismerésekre  vonatkozó  ajánlatokat
legkésőbb 2014.05.16 - ig, 12 óráig kell postázni vagy
személyesen átadni a következő cím alatt:
AZ  ADA KKT ÜNNEPEKRŐL ÉS  ÉVFORDULÓKRÓL
VALÓ  MEGEMLÉKEZÉSSEL,  VALAMINT
ELISMERÉSEK  ODAÍTÉLÉSÉVEL  FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁGA
Ada 24430, Felszabadulás tér 1. 5. számú iroda.

IV.
A jelen felhívás  Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Szerb Köztársaság



8. страна/oldal

8. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

01.04.2014.
2014.04.01.

Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
ОДБОР  ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ПРАЗНИКА, ЈУБИЛЕЈА 
И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 
Број: 06-22/2014-01                  ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,
Ада, 25.03.2014. године                    Иван Орос с.р.       

Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜNNEPEKRŐL ÉS ÉVFORDULÓKRÓL VALÓ 
MEGEMLÉKEZÉSSEL, VALAMINT ELISMERÉSEK 
ODAÍTÉLÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG
Szám:06-22/2014-01                         Orosz Iván s.k.
Ada, 2014.03.25.                             BIZOTTSÁGELNÖK 

32.

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013),  члана  61.  и  69.  Закона  о  буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010,
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013  и  63/2013  –
испр.), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута
општине  Ада  („Службени  лист  општине  Ада“,  бр.
27/2008, 14/2009 и 9/2013)

           Председник општине Ада, дана 11.03.2014.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину  („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013)  Раздео  01,  глава  04,  функција  180,
економска  класификација  499121  –  текућа  буџетска
резерва,  одобрава  се  прерасподела  средстава  у
укупном износу од 63.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 08, глава 03, функција 070, економска
класификација  463,  позиција  број  209,  тако  да
апропријација износи  8.258.594,00 динара.

3. Средства су строго наменског карактера.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА          
Број: 020-3-24/2014-02          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 11.03.2014.                  Золтан Билицки с.р.

Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013 szám)
3. szakasza, a költségvetési  rendszerről  szóló törvény
(SZK  Hivatalos  Közlönye,  54/09,  73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 és 63/2013-kiig.,  számok)
61.  és  69.  szakasza,  valamint  Ada  község  statútuma
(Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  27/2008,  14/2009  és
9/2013  számok)  57.  szakasza  1.  bekezdésének  8.
pontja és 128. szakasza alapján, 

Ada község elnöke, 2014. 03. 11-én meghozza 
a

VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1.  Az  Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) felosztás 01, fejezet 04,
funkció 180,  gazdasági  osztályozás 499121  –  Folyó
költségvetési  tartalék,  jóváhagyásra kerül  az eszközök
újraelosztása 63.000,00 dinár összegben. 

2.  Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 08,  fejezet 03,  funkció 070, gazdasági
osztályozás 463,  tételszám 209,  keretében történik, így
az előirányzat összege 8.258.594,00 dinár.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4.  A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5.  A  végzést  megjelentetni  Ada  Község  Hivatalos
Lapjában.

         Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
         Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE      
Szám: 020-3-24/2014-02           Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2014. 03. 11. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013),  члана  61.  и  69.  Закона  о  буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010,
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013  и  63/2013  –
испр.), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута

Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013 szám)
3. szakasza, a költségvetési  rendszerről  szóló törvény
(SZK  Hivatalos  Közlönye,  54/09,  73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 és 63/2013-kiig.,  számok)
61.  és  69.  szakasza,  valamint  Ada  község  statútuma



9. страна/oldal

8. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

01.04.2014.
2014.04.01.

општине  Ада  („Службени  лист  општине  Ада“,  бр.
27/2008, 14/2009 и 9/2013) 

          Председник општине Ада, дана 13.03.2014.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину  („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013)  Раздео  01,  глава  04,  функција  180,
економска  класификација  499121  –  текућа  буџетска
резерва,  одобрава  се  прерасподела  средстава  у
укупном износу од 280.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 08, глава 03, функција 070, економска
класификација  463,  позиција  број  209,  тако  да
апропријација износи  8.538.594,00 динара.

3. Средства су строго наменског карактера.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА         
Број: 020-3-25/2014-02           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 13.03.2014.              Золтан Билицки с.р.

(Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  27/2008,  14/2009  és
9/2013  számok)  57.  szakasza  1.  bekezdésének  8.
pontja és 128. szakasza alapján, 
            Ada község elnöke, 2014. 03. 13-án meghozza a

VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1.  Az  Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) felosztás 01, fejezet 04,
funkció 180,  gazdasági  osztályozás 499121  –  Folyó
költségvetési  tartalék,  jóváhagyásra kerül  az eszközök
újraelosztása 280.000,00 dinár összegben. 

2.  Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 08,  fejezet 03,  funkció 070, gazdasági
osztályozás 463,  tételszám 209,  keretében történik, így
az előirányzat összege 8.538.594,00 dinár.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4.  A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.
5.  A  végzést  megjelentetni  Ada  Község  Hivatalos
Lapjában.

       Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
       Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE      
Szám: 020-3-25/2014-02       Bilicki Zoltán s.k.      
Ada, 2014. 03. 13. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013),  члана  61.  и  69.  Закона  о  буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010,
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013  и  63/2013  –
испр.), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута
општине  Ада  („Службени  лист  општине  Ада“,  бр.
27/2008, 14/2009 и 9/2013) 

            Председник општине Ада, дана 21.03.2014.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину  („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013)  Раздео  01,  глава  04,  функција  180,
економска  класификација  499121  –  текућа  буџетска
резерва,  одобрава  се  прерасподела  средстава  у
укупном износу од 147.077,22 динара.

Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013 szám)
3. szakasza, a költségvetési  rendszerről  szóló törvény
(SZK  Hivatalos  Közlönye,  54/09,  73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 és 63/2013-kiig.,  számok)
61.  és  69.  szakasza,  valamint  Ada  község  statútuma
(Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  27/2008,  14/2009  és
9/2013  számok)  57.  szakasza  1.  bekezdésének  8.
pontja és 128. szakasza alapján, 

Ada község elnöke, 2014. 03. 21-én meghozza 
a

VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1.  Az  Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) felosztás 01, fejezet 04,
funkció 180,  gazdasági  osztályozás 499121  –  Folyó
költségvetési  tartalék,  jóváhagyásra kerül  az eszközök
újraelosztása 147.077,22 dinár összegben. 
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 01, глава 10, функција 160, економска
класификација  424,  позиција  број  114,  тако  да
апропријација износи  12.240.227,22 динара.

3. Средства су строго наменског карактера.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА         
Број: 020-3-26/2014-02           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 21.03.2014.               Золтан Билицки с.р.

2.  Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 01,  fejezet 10,  funkció 160, gazdasági
osztályozás 424,  tételszám 114,  keretében történik, így
az előirányzat összege 12.240.227,22 dinár.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4.  A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5.  A  végzést  megjelentetni  Ada  Község  Hivatalos
Lapjában.

          Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
          Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE      
Szám: 020-3-26/2014-02        Bilicki Zoltán s.k.     
Ada, 2014. 03. 21. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013),  члана  61.  и  69.  Закона  о  буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010,
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013  и  63/2013  –
испр.), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута
општине  Ада  („Службени  лист  општине  Ада“,  бр.
27/2008, 14/2009 и 9/2013) 

           Председник општине Ада, дана 24.03.2014.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину  („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013)  Раздео  01,  глава  04,  функција  180,
економска  класификација  499121  –  текућа  буџетска
резерва,  одобрава  се  прерасподела  средстава  у
укупном износу од 568.170,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 04, глава 01, функција 620, економска
класификација  424,  позиција  број  166,  тако  да
апропријација износи  3.568.170,00 динара.

3. Средства су строго наменског карактера.

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013 szám)
3. szakasza, a költségvetési  rendszerről  szóló törvény
(SZK  Hivatalos  Közlönye,  54/09,  73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 és 63/2013-kiig.,  számok)
61.  és  69.  szakasza,  valamint  Ada  község  statútuma
(Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  27/2008,  14/2009  és
9/2013  számok)  57.  szakasza  1.  bekezdésének  8.
pontja és 128. szakasza alapján, 

Ada község elnöke, 2014. 03. 24-én meghozza 
a

VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról
1.  Az  Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) felosztás 01, fejezet 04,
funkció 180,  gazdasági  osztályozás 499121  –  Folyó
költségvetési  tartalék,  jóváhagyásra kerül  az eszközök
újraelosztása 568.170,00 dinár összegben. 

2.  Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 04,  fejezet 01,  funkció 620, gazdasági
osztályozás 424,  tételszám 166,  keretében történik, így
az előirányzat összege 3.568.170,00 dinár.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.

4.  A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5.  A  végzést  megjelentetni  Ada  Község  Hivatalos
Lapjában.

          Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
          Ada község
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА         
Број: 020-3-27/2014-02           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 24.03.2014.  Золтан Билицки с.р.

ADA KÖZSÉG ELNÖKE     
Szám: 020-3-27/2014-02         Bilicki Zoltán s.k.    
Ada, 2014. 03. 24. ADA KÖZSÉG ELNÖKE

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине
Aда за 2014. годину („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013),  члана  61.  и  69.  Закона  о  буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010,
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013  и  63/2013  –
испр.), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута
општине  Ада  („Службени  лист  општине  Ада“,  бр.
27/2008, 14/2009 и 9/2013) 

Председник  општине  Ада,  дана  25.03.2014.  године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Ада за 2014. годину  („Службени лист општине Ада“,
бр.  33/2013)  Раздео  01,  глава  04,  функција  180,
економска  класификација  499121  –  текућа  буџетска
резерва,  одобрава  се  прерасподела  средстава  у
укупном износу од 50.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела  01,  глава  02,  функција  130, и отвара
се нова економска класификација 485 и нова позиција
број  31/1,  тако  да  апропријација  износи   50.000,00
динара.

3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за буџет и финансије.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА          
Број: 020-3-28/2014-02           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ада, 25.03.2014. Золтан Билицки с.р.

Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013 szám)
3. szakasza, a költségvetési  rendszerről  szóló törvény
(SZK  Hivatalos  Közlönye,  54/09,  73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 és 63/2013-kiig.,  számok)
61.  és  69.  szakasza,  valamint  Ada  község  statútuma
(Ada  Község  Hivatalos  Lapja,  27/2008,  14/2009  és
9/2013  számok)  57.  szakasza  1.  bekezdésének  8.
pontja és 128. szakasza alapján, 

Ada község elnöke, 2014. 03. 25-én meghozza 
a

VÉGZÉST
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

1.  Az  Ada  község  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) felosztás 01, fejezet 04,
funkció 180,  gazdasági  osztályozás 499121  –  Folyó
költségvetési  tartalék,  jóváhagyásra kerül  az eszközök
újraelosztása 50.000,00 dinár összegben. 

2.  Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a
felosztás 01,  fejezet 02,  funkció 130, új  gazdasági
osztályozás 485, új tételszám  31/1,  keretében történik,
így az előirányzat összege 50.000,00 dinár.

3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek.
4.  A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály gondoskodik.

5.  A  végzést  megjelentetni  Ada  Község  Hivatalos
Lapjában.

        Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
        Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE     
Szám: 020-3-28/2014-02      Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2014. 03. 25.              ADA KÖZSÉG ELNÖKE

33.
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Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина
ДОМ   ЗДРАВЉА АДА – 
EGÉSZSÉGHÁZ  ADA
24430 АДА, Јожефа Атиле 9. 
Тел./Фаx.: 024/853-253, 
Тел.: 024/851-272
е-маил: dzadasek@eunet.rs, 
www.dzada.co.rs
ПИБ: 100986631,  
Матични бр.: 08018545,
Регист. бр.: 1070005432,  
Шифра делат.: 8621   
Текући рачун: 840-21661-38;    
840-21667-20

УПРАВНИ ОДБОР
Број: 9/III-2014
Ада, 26. марта 2014. Године

                             На основу члана 132. став 3. Закона 
о здравственој заштити („Службени гласник РС” број: 
107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 
45/2013) Управни одбор Дома здравља Ада, на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2014. године 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА АДА

                   За директора Дома здравља Ада, може 
бити изабрано и именовано лице које поред општих 
услова предвиђених законом испуњава и следеће 
посебне услове:
- које има високу школску спрему здравствене струке-
завршени медицински или стоматолошки факултет 
иположени стручни испит или високошколску спрему 
друге струке са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента
-које има најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите

Директор Дома здравља Ада се именује на мандатни 
период од четири године.

        Кандидат  уз пријаву на јавни конкурс треба да 
поднесе следеће доказе о подобности за избор и 
именовање директора Дома здравља Ада:

1. Доказ о стручној спреми и положеном стручном 
испиту (оверена фотокопија)
2. Доказ о едукацији из области здравственог 
менеџмента ( уколико се ради о кандидату 
немедицинске струке)
3. Доказ о радном стажу у области здравствене 
заштите

Republika Srbija, Autonomna 
Pokrajina Vojvodina
DOM   ZDRAVLJA ADA – 
EGÉSZSÉGHÁZ  ADA
24430 ADA, Jožefa Atile 9. 
Tel./Fax.: 024/853-253, 
Tel.: 024/851-272
e-mail: dzadasek@eunet.rs. 
www.dzada.co.rs
PIB: 100986631,  
Matični br.: 08018545,
Regist. br.: 1070005432,
Šifra delat.: 8621
Tekući račun: 840-21661-38  ;  
840-21667-20

IGAZGATÓ BIZOTTSÁG
Szám: 9/III - 2014
Ada, 2014. március  26.

              Az Egészség  védelemről szóló törvény  132-
es szakaszának 3. bekezdése  alapján (Szerb 
Köztársaság Hivatalos közlönyének 107/05, 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012 és 45/2013 ) az adai 
Egészségház Igazgató bizottsága 2014. március 26-án 
megtartott ülésén

NYILVÁNOS  PÁLYÁZATOT
ír ki

AZ ADAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA  ÉS  KINEVEZÉSÉRE

                  Az  adai  Egészségház igazgatói funkciójára 
csak olyan személy  választható és nevezhető ki, aki a 
törvény által előírt általános feltételek mellett eleget tesz 
a következőknek  is: 
-Az egészségügyi egyetem keretein belül   orvosi illetve 
fogorvosi  diplomát szerzett,  sikeres  szakvizsgával 
rendelkezik, illetve más profilu egyetemi  végzettség,     
egészségvédelem  szervezésből szerzett   képesítéssel 

-az egészségvédelem területén öt éves gyakorlattal 
rendelkezik     

 Az Egészségház igazgatójának megbízatási ideje négy 
évre szól.

         A pályázóknak a kérvény mellé a következő igazoló
okmányokat kell mellékelniük:

1. az iskolai végzettséget és a szakvizsgát igazoló 
okmányok hitelesített fénymásolatát
2. egészségvédelemből szerzett külön képesítés (amikor
a pályázó nem egészségügyi  képesítésű)

3. igazolást az egészségvédelem területén szerzett  
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4. Доказ да није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова пословодног органа

5. Писмена изјава да  испуњава услове из члана 130. 
став 6. Закона о здравственој заштити 

                     Пријаве на јавни конкурс се подносе  
УПРАВНОМ  ОДБОРУ у року од 15 дана, рачунајући 
од дана објављивања и „Службеном листу 
општине Ада”, на следећу адресу: 
ДОМ ЗДРАВЉА АДА, 24430 АДА, улице Јожеф Атила
бр. 9. у затвореним ковертама са назнаком  
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАЈ „
                      Непотпуне и неблаговремене пријаве 
Управни одбор неће разматрати.

 
ПРЕДСЕДНИК

Др Пап Гопић Драгица  с.р.

gyakorlatról
 4. igazolást, hogy nincs  elitélve bűncselekmény         
elkövetéséért legkevesebb hat hónapig tartó 
föltételnélküli börtönbüntetésre illetve büntetendő 
cselekményt nem követett el, ami alkalmatlanná tenné 
az ügyvezetői tevékenység végzésére
 5. írásos nyilatkozatott, hogy az egészségvédelemről 
szóló törvény 130-as szakaszának 6. bekezdésében 
foglaltatott feltételek nem állnak fenn 

                 A kérvényeket zárt borítékban „NE NYISD KI! 
- PÁLYÁZAT” FELIRATTAL  az IGAZGATÓ 
BIZOTTSÁGHOZ kell eljuttatni az adai községi hivatalos 
lap-ban való megjelenésétől számított 15 napos 
záróhatáridőn belül, a következő címre: EGÉSZSÉGHÁZ
ADA,  24430  ADA József Attila u. 9.

         A hiányos és késve érkezett kérvényeket az 
igazgató bizottság nem veszi figyelembe.

Dr Pap Gopić Dragica s.k.
                                                                     elnök             


