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165. 

       На основу члана 2. ст. 3. Одлуке о оснивању 
локалног Савета за запошљавање општине Ада 
(Службени лист општине Ада'', број 13/2010), као и на 
основу члана 60. тач. 2 и 11. Статута општине Ада 
(''Службени лист општине Ада'', број 10/2014-
пречишћени текст),  
       Општинско Веће општине Ада, на својој седници 
одржаној дана 26.11.2015. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ЛОКАЛНОГ САВЕТА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА 

 
I 
 

Разрешава се: 
 

1. БЕЛАНЧИЋ МИРОСЛАВ из Аде, представник 
ССС општине Ада – члан 

2. МРЂАНОВ МИЛОРАД из Аде, представник 
локалне самоуправе – члан 

 
Именује се за члана: 
 

1. КАРАЧОЊИ ЈОЖЕФ из Аде, представник ССС 
општине Ада  

2. БЕРЕЦ ЧАБА из Аде, представник локалне 
самоуправе 
 
 

II 
 

Ово решење се објављује у ''Службеном листу 
општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
Број: 020-6-130/2015-03                   ПРЕДСЕДНИК, 
Ада, 26.11.2015. године               Золтан  Билицки с.р.                                               

            Ada Község Helyi Munkaügyi Tanácsának 
megalakításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 13/2010. szám) 2. szakaszának 3. bekezdése, 
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 60. szakaszának 2. és 11. pontja alapján, 
           Ada Község Községi Tanácsa, a 2015. 11. 26-án 
megtartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
 

ADA KÖZSÉG HELYI MUNKAÜGYI TANÁCSA 
TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ada Község Községi Tanácsa felmenti a tisztség 
végzése alól: 

1. MIROSLAV BELANČIĆ adai lakost, Ada 
Község ÖSZSZ képviselőjét – tag, 

2. MILORAD MRĐANOV adai lakost, az 
önkormányzat képviselőjét – tag. 

 
Ada Község Községi Tanácsa kinevezi Ada 

Község Helyi Munkaügyi Tanácsába: 
1. KARÁCSONYI JÓZSEF adai lakost, Ada 

Község ÖSZSZ képviselőjeként – tag, 
2. BEREC CSABA adai lakost, az 

önkormányzat képviselőjeként – tag. 
 
 

II. 
 
            E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 020-6-130/2015-03          Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2015.11.26.         ELNÖK           
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166. 

     На основу члана 6. ст. 5. до 8. и члана 7а. ст. 2. 
Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 
26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и 
"Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон) ), 
члана 60. и 126. Статута општине Ада (“Сл. лист 
општине Ада број: 10/2014 – пречишћени текст ), као и 
на основу члана 45.ст.1. Пословника Општиснког Већа 
општине Ада (''Сл. лист општине Ада'', бр. 26/2013 и 
7/2010), 
 
 
 
      Општинско Веће Општине Ада, на седници 
одржаној дана  26. новембра 2015. године, доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО 
ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. 
ГОДИНУ 

 
  

I. Овом одлуком утврђују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности по 
зонама на територији општине Ада за утврђивање 
пореза на имовину за 2016. 

 
II.  Просечне цене квадратног метра непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на 
територији општине Ада: 

  A vagyonadókról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 26/2001. szám, JSZK Hivatalos Lapja, 
42/2002. szám – SZAB határozat és  SZK Hivatalos 
Közlönye, 80/2002. szám, 80/2002. szám – m.törv, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011. számok, 57/2012. szám – AB határozat, 
47/2013. szám  és 68/2014. szám - m.törv.) 6. 
szakaszának 5-8. bekezdése és 7a szakaszának 2. 
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 60. és 126. szakasza, valamint Ada 
község Községi Tanácsának ügyrendje (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 26/2013. és 7/2010. számok) 45. 
szakaszának 1. bekezdése alapján, Ada Község 
Községi Tanácsa a 2015.november 26-án tartott ülésén 
meghozza a  

 
HATÁROZATOT 

AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN MEGHATÁROZOTT 
ZÓNÁK SZERINTI MEGFELELŐ INGATLANOK 

NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 2016. ÉVI VAGYONADÓ 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ  
  
 

I. E határozat megállapítja az Ada község területén 
meghatározott zónák szerinti  megfelelő ingatlanok 
négyzetméterenkénti átlagárát a 2016. évi vagyonadó 
megállapításához.  

 
II.Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagára a 2016. 

évi vagyonadó megállapításához Ada község 
területén: 

 

2016. година I. зона II. зона III. зона IV. зона 

Станови 35.807,00 28.645,00 22.913,00  

Куће за становање 25.895,85 20.850,00 13.975,05  

Пословне зграде 37.405,00 33.803,00 22.440,90  

Гараже и др... 16.500,00 8.800,00 5.280,00  

Грађевинско земљиште 349,35 349,35 284,67  

Пољопривредно земљиште    134,93 

Шумско земљиште    64,00 

 

2016. év I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna 

Lakások 35.807,00 28.645,00 22.913,00  

Lakóházak 25.895,85 20.850,00 13.975,05  

Ügyviteli épületek  37.405,00 33.803,00 22.440,90  

Garázsok és egyebek  16.500,00 8.800,00 5.280,00  

Telkek 349,35 349,35 284,67  

Mezőgazdasági földterületek     134,93 

Erdők    64,00 
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III.   Решење објавити у "Службеном листу општине 
Ада” и на интернет страни општине Ада. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                              
Број: 020-6-129/2015- 03                   ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     
У Ади, 26.11.2015. године               Билицки Золтан с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 III. E határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában, és Ada község internetes oldalán. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 020-6-129/2015-03                   Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2015.11.26.                                 ELNÖK                                            

 

167. 

  У складу са чланом 18. Уредбе о буџетском 
рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, 
број 125/2003 и 12/2006) и са чланом 26. Правилника 
о организацији буџетског рачуноводства (''Службени 
лист општине Ада'', број 17/2010), а на основу члана 
57. Статута општине Ада („Службени лист општине 
Ада“, број 10/2014 – Пречишћени текст), 
 
            Председник општине Ада, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

ОПШТИНЕ АДА 
 

Члан 1. 
 Усклађивање стања имовине и обавеза 
општине Ада у књиговодственој евиденцији са 
стварним стањем које се уређује пописом, врши се на 
дан 31.децембра текуће године. 
 Пописом се утврђује стање нефинансијске 
имовине, финансијске имовине, обавеза и капитала 
Општине Ада. 
 

Члан 2. 
 Редован попис се врши на крају пословне 
године за коју се саставља годишњи финансијски 
извештај – завршни рачун.  
 Редован попис може почети 1. децембра 
текуће године, а по потреби и раније, с тим да се 
стање по попису сведе на стање на дан 31. децембра 
текуће године. 
 Промене стања имовине и обавеза у току 
пописа, уносе се у пописне листе на основу 
веродостојних рачуноводствених исправа. 
 

Члан 3. 
 У току године се може вршити ванредни попис 
у изузетним случајевима прописаним законом 
(статусне промене, промене облика организовања и 
др.). 
 Изузетно, попис књига, филмова, фотоса и 
архивске грађе врши се једном у пет година. 
 

Члан 4. 
 Туђа имовина пописује се у посебним 
пописним листама које се најкасније до 20. јануара 
наредне године достављају власницима пописне 
имовине. 

  A költségvetési számvitelről szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 125/2003 és 12/2006 számok) 18. 
szakaszával, valamint a szabályzat a költségvetési 
számvitel szervezéséről (Ada Község Hivatalos Lapja, 
17/2010 szám) 26. szakaszával összhangban, Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza  alapján, 
 Ada község polgármestere meghozza a 

 
SZABÁLYZATOT 

ADA KÖZSÉG VAGYONÁNAK ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEINEK ÖSSZEÍRÁSÁRÓL 

 
                                  1.szakasz  
 A vagyon és kötelezettség összehangolása a 
könyvelési nyilvántartásban a valós állapottal, amelyet 
összeírással állapítanak meg, az év végén történik, 
folyóév december 31-i állásponttal. 
 Az összeírással van megállapítva Ada község 
nem pénzügyi vagyonának, a pénzügyi vagyonának, a 
kötelezettségének és a tőkéjének álláspontja. 
 

2. szakasz  
 A vagyon és a kötelezettségek rendes 
összeírását azon ügyviteli év végén végzik, amelyre az 
éves pénzügyi jelentés-zárszámadás készül.  
 A rendes összeírás megkezdhető folyóév 
december 1-jén, szükség szerint hamarabb is, azzal 
hogy az összeírást a december 31-ei álláspontra kell 
kivetíteni. 
 Minden változás, amely az összeírás alatt 
következik be a vagyon és kötelezettség állásában a 
hiteles számviteli bizonylatok alapján bekerül az 
összeírási jegyzékbe. 

3. szakasz  
 Év közben lehet rendkívüli összeírást végezni, a 
törvény által előírt kivételes esetekben (státuszbeli 
változás, a szervezési forma megváltoztatása és 
egyebek). 
 Kivételesen a könyvek, a filmek, a fényképek és 
az irattári állomány összeírását ötévente egyszer végzik. 
 

4. szakasz  
 Az idegen vagyon külön jegyzékbe kerül, amely 
legkésőbb következő év január 20-áig továbbítva van az 
összeírt vagyon tulajdonosának. 
 A vagyon, amelynek értéke sérülés, 
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 Имовина чија је вредност умањена због 
оштећења, неисправности, застарелости и сл., 
пописује се на посебним пописним листама. 
 Имовина која на дан пописа није затечена 
(имовина на путу, иностранству, дата у зајам, поправку 
и сл.) уноси се у посебне пописне листе на основу 
веродостојне документације, ако до последњег дана 
пописа нису примљене пописне листе од правних 
лица код којих се имовина налази. 
 
                                      Члан 5. 
 Утврђени мањкови не могу се пребијати 
вишком, осим спорадично у случају очигледне замене 
појединих материјала и робе. 
 

     Члан 6.  
 Усклађивање књиговодственог стања са 
стварним стањем утврђеним пописом, врши се 
најкасније до 31. јануара текуће године за претходну 
годину, за коју се саставља годишњи финансијски 
извештај – завршни рачун. 
 Када се попис врши после 31. децембра, 
неопходно је извршити свођење стања по попису на 
дан 31.децембра. 
 Свођење стања по попису на дан 31. 
децембра врши се помоћу рачуноводствене 
документације. 
 

Члан 7. 
 За организацију и правинлност пописа 
одговорна је Централна пописна комисија.  
 
            Председник општине посебним решењем 
образује Централну пописну комисију и потребан број 
комисија, именује председнике и чланове комисија, 
утврђује рок у коме су комисије дужне да изврше 
попис, као и рок за достављање извештаја о 
извршеном попису. 
 Председници пописних комисија су дужни да 
пре почетка пописа сачине планове рада по којима ће 
вршити попис и да исти доставе Централној пописној 
комисији. 
 
 У комисију не могу бити именована лица која 
рукују имовином, односно која су задужена за имовину 
која је предмет пописа, руководиоци тих лица, као ни 
лица која воде аналитичку евиденцију те имовине. 
 
            Председник општине доноси Упутство за рад 
комисија за попис. 
 

Члан 8. 
 Подаци из рачуноводства, односно 
одговарајућих књиговодствених евиденција о 
количинама, не могу се давати комисији за попис пре 
утврђивања стварног стања у пописним листама, које 
морају бити потписане од чланова пописне комисије. 
 

Члан 9. 
 Чланови, односно председник пописне 
комисије, одговорни су за тачност утврђеног стања по 
попису, за уредно састављање пописних листа и 

meghibásodás, elöregedés és hasonlók következtében 
csökkent, külön jegyzékben kerül összeírása. 
 A vagyon, amely az összeírás napján nincs a 
helyszínen (úton van, külföldön van, kölcsön adták, 
javítják stb.) hiteles számviteli bizonylatok alapján külön 
összeírási jegyzékbe kerül, ha az összeírás utolsó 
napjáig nem érkeznek meg az összeírási jegyzékek 
azon jogi személyektől, akiknél a vagyon található. 
 
 

5. szakasz 
 A megállapított hiány nem számolható el a 
többlettel, csak elvétve, abban az esetben, ha szemmel 
látható az egyes anyagok vagy árucikkek cseréje. 
 

    6. szakasz   
 A könyvelési álláspont összehangolása az 
összeírással megállapított valós állásponttal legkésőbb 
folyóév január 31-éig elvégzendő az előző évre, amelyre 
az éves pénzügyi jelentés-zárszámadás készül. 
 
 Amikor az összeírás december 31-e után készül 
elengedhetetlen elvégezni a december 31-ei állapotra 
való kivetítést. 
 Az összeírás szerinti december 31-ei állapot 
kivetítése a számviteli dokumentumok segítségével 
történik. 
 

7. szakasz  
  Az összeírás megszervezéséért és 
szabályosságáért az Összeírást Végző Központi 
Bizottság felel.  
 A polgármester külön végzéssel alakítja meg az 
Összeírást Végző Központi Bizottságot és a szükséges 
számú összeírást végző bizottságot és nevezi ki a 
bizottságok elnökét és tagjait, határozza meg az 
összeírás határidejét, valamint az elvégzett összeírásról 
tett jelentés továbbításának a határidejét. 
 Az összeírást végző bizottságok elnökei 
kötelesek az összeírás megkezdése előtt összeállítani a 
munkaterveket, amelyek alapján az összeírást végzik és 
azt továbbítani az Összeírást Végző Központi 
Bizottságnak. 
 A bizottság tagjai nem lehetnek az összeírás 
tárgyát képező vagyon kezelésével, illetve annak 
őrzésével megbízott személyek, sem azon személyek 
felettesei, sem azok akik annak analitikus nyilvántartását 
vezetik. 
           Az útmutatót az összeírást végző bizottságok 
munkájához a polgármester hozza meg. 
 

8. szakasz  
 Az adatok a számvitelből, illetve megfelelő 
könyvelési nyilvántartásokból nem adhatók át a 
bizottságnak a valós állapot megállapítása előtt az 
összeírási jegyzékben, amelyek alá kell, hogy legyenek 
írva az összeírást végző bizottság tagjai részéről. 
 

9. szakasz 
 Az összeírást végző bizottság tagjai, illetve 
annak elnöke felelős az összeírásban megállapított állás 
pontosságáért, az összeírási jegyzék összeállításáért és 
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исказивање у натуралном и вредносном облику, као и 
за благовремено вршење пописа. 
  

Члан 10. 
 По завршеном попису, пописне комисије дужне 
су да саставе Извештај о извршеном попису, у коме се 
прилажу пописне листе са изворним материјалом који 
је служио за састављање пописних листа, као и да 
исти доставе Централној пописној комисији. 
 
 Централна пописна комисија контролише 
извештаје о извршеном попису појединих пописних 
комисија, обједињује их и саставља Извештај о 
извршеном попису имовине и обавеза са предлогом 
мера. 
 Извештај о извршеном попису са предлогом 
мера председник Централне пописне комисије, 
заједно са извештајима о извршеном попису 
појединих пописних комисија и потписаним пописним 
листама од стране одговорних лица, доставља Шефу 
одељења за будџет и финансије.  
 
 

Члан 11. 
 Председник општине, у присуству председника 
Централне пописне комисије и шефа одељења за 
буџет и финансије разматра Извештај о извршеном 
попису имовине и обавеза са предложеним мерама за 
поступање са утврђеним мањком, вишком и 
расходовању имовине која је дотрајала или више није 
употребљива и доноси Решење о његовом 
прихватању.. 
           Извештај о извршеном попису имовине и 
обавеза, пописне листе и извештаје о извршеном 
попису појединих пописних комисија, заједно са 
Решењем о његовом прихватању, доставља се на 
књижење рачуноводству најкасније у року од два дана 
од дана усвајања.                                                   
 
 

Члан 12. 
           Ступањем на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о попису имовине и обавеза 
општине Ада  Број: 016-23/2012-04 од 29. 11. 2012. 
године''Сл. лист општине Ада'', бр. 39 /2012)   
 
           Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана  објављивања у ''Службеном листу општине 
Ада''. 
 
Репбулика Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Оопштина Ада 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број: 020-5-250/2015-02                   ПРЕДСЕДНИК, 
Ада, 26.11.2015. године                 Билицки Золтан с.р.                                                              

a kimutatásért természetes és értékbeli formában, 
valamint az összeírás határidőben történő elvégzéséért.    
  

10. szakasz 
 Az összeírás elvégzése után a bizottságok 
kötelesek elkészíteni a jelentést az összeírás 
eredményéről, amihez mellékelik az összeírási 
jegyzéket a forrásanyaggal, amelyet használtak az 
összeírási jegyzék elkészítéséhez, valamint továbbítani 
azt az Összeírást Végző Központi Bizottságnak. 
 Az Összeírást Végző Központi Bizottság 
ellenőrzi az egyes összeírást végző bizottságok 
jelentéseit az elvégzett összeírásról, egyesíti azokat és 
összeállítja a vagyon és kötelezettségek összeírásáról  
szóló jelentést a javasolt intézkedésekkel. 
 Az Összeírást Végző Központi Bizottság a 
vagyon és kötelezettségek összeírásáról  szóló jelentést 
a javasolt intézkedésekkel, egyetemben az egyes 
összeírást végző bizottságok jelentéseivel az elvégzett 
összeírásról és a felelős személyek részéről aláírt 
összeírási jegyzékeket a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály főnökéhez továbbítja.  
 

11. szakasz 
 A polgármester az Összeírást Végző Központi 
Bizottság elnökének és a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály főnökének jelenlétében megtekinti a vagyon és 
kötelezettségek összeírásáról  szóló jelentést a 
megállapított hiánnyal, többlettel és az elhasználódott, 
vagy használhatatlanná vált vagyon leírásával 
kapcsolatban javasolt intézkedésekkel és meghozza az 
elfogadásáról szóló végzést. 
        A vagyon és kötelezettségek összeírásáról szóló 
jelentést, az összeírási jegyzékeket és az egyes 
összeírást végző bizottságok jelentéseit az elvégzett 
összeírásról, egyetemben  az elfogadásáról szóló 
végzéssel, könyvelés céljából továbbítandó a 
könyvelőségnek legkésőbb az elfogadás napjától 
számított két napos határidőben.  
 

12. szakasz 
           E jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát 
veszti a 016-23/2012-04 számú, 2012.11.29-ei 
szabályzat Ada község vagyonának és 
kötelezettségeinek összeírásáról (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 39/2012. szám). 

E szabályzat Ada Község Hivatalos Lapjában 
való megjelentetésének napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE                                        
Szám: 020-5-250/2015-02       Bilicki Zoltán s.k.      
Ada, 2015. 11.26.                           POLGÁRMESTER   
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  На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013 и 142/2014), члана 
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 – 
пречишћени текст)  
 
 
           Председник општине Ада, дана 18.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела 
средстава у укупном износу од 83.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02, главе 01 – Oпштинска управа, 
програма 15 – Локална самоуправа, програмске 
активности 0602-0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функције 130 – 
Опште јавне услуге, позиције број 83, економске 
класификације 481 – Дотације невладиним 
организацијама, тако да апропријација износи  
816.600,00 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: 020-3-141/2015-02       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Ада, 18.11.2015.                 Золтан Билицки с.р.  

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 18-án 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 83.000,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 83, gazdasági osztályozás 481 - Dotáció a 
civilszervezeteknek keretében történik, így az 
előirányzat összege 816.600,00 dinár. 
 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-141/2015-02       Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 18.                  POLGÁRMESTER  
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 На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013 и 142/2014), члана 
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 – 
пречишћени текст) 
 
 
           Председник општине Ада, дана 18.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа 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 02, главе 01 – Oпштинска управа, 
програма 14 – Развој спорта и омладине, програмске 
активности 0301-0001 – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, 
функције 810 – Услуге рекреације и спорта, позиције 
број 71, економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама, тако да апропријација 
износи 1.643.000,00 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: 020-3-142/2015-02     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 18.11.2015.             Золтан Билицки с.р.  

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 18-án 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 50.000,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi közigazgatás, 
program 14 – Sport- és ifjúságfejlesztés, program 
aktivitás 0301-0001 – Helyi sportszervezetek, 
egyesületek és szövetségek támogatása, funkció 810 - 
Rekreációs és sport szolgáltatások, tételszám 71, 
gazdasági osztályozás 481 - Dotáció a 
civilszervezeteknek keretében történik, így az 
előirányzat összege 1.643.000,00 dinár. 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-142/2015-02      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 18.                  POLGÁRMESTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

27.11.2015. 

2015.11.27. 

 

 

 
 

 На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013 и 142/2014), члана 
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 – 
пречишћени текст) 
 
 
            Председник општине Ада, дана 20.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела 
средстава у укупном износу од 15.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02, главе 14 – Центар за социјални 
рад, програма 11 – Социјална и дечја заштита, 
програмске активности 0901-0001 – Социјалне 
помоћи, функције 070 – Социјална помоћ 
некласификована на другом месту, позиције број 212, 
економске класификације 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти, тако да апропријација 
износи 9.610.678,00 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: 020-3-143/2015-02     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 20.11.2015.  Золтан Билицки с.р.  

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 20-án 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 15.000,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, 
program 11 – Szociális- és gyermekvédelem, program 
aktivitás 0901-0001 – Szociálissegély, funkció 070 - 
Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 
212, gazdasági osztályozás 4631 - Folyó transzferek a 
hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az 
előirányzat összege 9.610.678,00 dinár. 
 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-143/2015-02      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 20.                  POLGÁRMESTER  

 
 
 
 
 
 
 
 



11. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

27.11.2015. 

2015.11.27. 

 

 

 

 На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013 и 142/2014), члана 
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 – 
пречишћени текст)  
 
 
           Председник општине Ада, дана 20.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела 
средстава у укупном износу од 20.178,40 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 01, главе 01 – Скупштина општине, 
Председник општине и Општинско веће, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 110 – Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фаскални 
послави, позиције број 5, економске класификације 
422 – Трошкови путовања, тако да апропријација 
износи 53.178,40 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: 020-3-144/2015-02      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 20.11.2015.  Золтан Билицки с.р. 

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 20-án 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 20.178,40 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 01, fejezet 01 - Községi Képviselő-
testület,polgármester és Községi Tanács, program 15 – 
helyi önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 – a 
helyi önkormányzat és a városi községek működése, 
funkció 110 - Végrehajtó és törvényhozó szervek, 
pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek, tételszám 5, 
gazdasági osztályozás 422 - Utazási költségek 
keretében történik, így az előirányzat összege 53.178,40 
dinár. 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-144/2015-02      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 20.                  POLGÁRMESTER  

 
 
 
 
 
 
 



12. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

27.11.2015. 

2015.11.27. 

 

 

 
 

  На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013 и 142/2014), члана 
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 10/2014 – 
пречишћени текст)  
 
 
           Председник општине Ада, дана 23.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа 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 02, главе 01 – Oпштинска управа, 
програма 14 – Развој спорта и омладине, програмске 
активности 0301-0001 – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, 
функције 810 – Услуге рекреације и спорта, позиције 
број 71, економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама, тако да апропријација 
износи 1.923.000,00 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: 020-3-146/2015-02       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 23.11.2015.  Золтан Билицки с.р. 

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 23-án 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 280.000,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 14 – sport- és ifjúságfejlesztés, program 
aktivitás 0301-0001 – helyi sportszervezetek, 
egyesületek és szövetségek támogatása, funkció 810 - 
Rekreációs és sport szolgáltatások, tételszám 71, 
gazdasági osztályozás 481 - Dotáció a 
civilszervezeteknek keretében történik, így az 
előirányzat összege 1.923.000,00 dinár. 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-146/2015-02       Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 23.                  POLGÁRMESTER  

 
 
 
 
 
 
 
 



13. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

27.11.2015. 

2015.11.27. 

 

 

 

 На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 
члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута 
општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 
10/2014 – пречишћени текст)  
 
 
            Председник општине Ада, дана 24.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела 
средстава у укупном износу од 25.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02, главе 14 – Центар за социјални 
рад, програма 11 – Социјална и дечја заштита, 
програмске активности 0901-0001 – Социјалне 
помоћи, функције 070 – Социјална помоћ 
некласификована на другом месту, позиције број 212, 
економске класификације 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти, тако да апропријација 
износи 9.635.678,00 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: 020-3-147/2015-02       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 24.11.2015.  Золтан Билицки с.р.  

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 24-én 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 25.000,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, 
program 11 – Szociális- és gyermekvédelem, program 
aktivitás 0901-0001 – Szociálissegély, funkció 070 - 
Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 
212, gazdasági osztályozás 4631 - Folyó transzferek a 
hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az 
előirányzat összege 9.635.678,00 dinár. 
 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-147/2015-02      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 24.                  POLGÁRMESTER  
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

27.11.2015. 

2015.11.27. 

 

 

 
 

  На основу члана 3. Одлуке о другој измени 
одлуке о буџету општине Aда за 2015. годину 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15), члана 61. и 
69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр.108/2013, 142/2014 и 68/2015), 
члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута 
општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 
10/2014 – пречишћени текст)  
 
 
            Председник општине Ада, дана 27.11.2015. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2015. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 28/15) у оквиру 
раздела 02, главе 01 – Општинска управа, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функције 130 – Опште јавне 
услуге, позиције 088, економске класификације 
499121 – Текућа резерва, одобрава се прерасподела 
средстава у укупном износу од 45.600,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02, главе 14 – Центар за социјални 
рад, програма 11 – Социјална и дечја заштита, 
програмске активности 0901-0001 – Социјалне 
помоћи, функције 070 – Социјална помоћ 
некласификована на другом месту, позиције број 212, 
економске класификације 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти, тако да апропријација 
износи 9.681.278,00 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: 020-3-149/2015-02      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 27.11.2015.  Золтан Билицки с.р. 

 Ada község 2015. évi költségvetésének 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 28/15. szám) 3. szakasza, a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,.,  108/2013 és 
142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. 
szakasza alapján,  
 Ada község polgármestere, 2015. 11. 27-én 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2015. évi költségvetésének második 
módosításáról szóló határozatban meghatározott 
eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2015. 
szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, 
program 15 – Helyi önkormányzat, program aktivitás 
0602-0001 - A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, funkció 130 - Általános közszolgáltatás, 
tételszám 088, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az 
eszközök újraelosztása 45.600,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, 
program 11 – Szociális- és gyermekvédelem, program 
aktivitás 0901-0001 – Szociálissegély, funkció 070 - 
Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 
212, gazdasági osztályozás 4631 - Folyó transzferek a 
hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az 
előirányzat összege 9.681.278,00 dinár. 
 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-149/2015-02      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2015. 11. 27.                  POLGÁRMESTER  

 
 
 
 


