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72. 

На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 
10/2014 – пречишћен текст) и у складу са чланом 110. 
и чл. 209. ст. 1., тч. 6. Закона о социјалној заштити 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 24/2011),  
 Општинско веће општине Ада, на седници 
одржаној 15.06.2017. године, доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ У ОПШТИНИ АДА 
 

Члан 1. 
Члан 10. Правилника o условима и начину 
остваривања права на једнократну помоћ у Општини 
Ада 020-6-131/2015-03, мења се и гласи: 
„Једнократна општинска помоћ се даје: 
 

 за регулисање неизмирених обавеза по 
основу коришћења електричне енергије; 

 ради куповине неопходних лекова, односно 
помагала за особе са инвалидитетом; 
 

 ради регулисања ванредних лекарских 
трошкова; 

 ради регулисања трошкова превозне карте за 
ученике. 

 ради регулисања трошкова сахране 

 за набавку огрева 

 за набавку личне карте 

 регулисање трошкова изласка младих из 
система социјалне заштите и лицу 
отпуштеном са издржавања казне затвора 

 трошкове интернатског смештаја деце 

 за регулисање неизмирених обавеза по 
основу коришћења гаса 

 за регулисање неизмирених обавеза у вези са 
комуналним услугама (вода, канализација, 
изношење смећа, инсталирање водомера) 

 за регулисање неизмирених обавеза пореза 
према локалног пореског органа 

 за набавку грађевинског материјала 

 за набавку здравствене књижице 

 за набавку уџбеника.“. 
Овим правилником регулишу се облици, критеријуми, 
начин и поступак пружања једнократне општинске 
помоћи, за социјално угрожене грађане општине Ада, 
који се упућују на друштвено користан рад. 

Члан 2. 
Остали чланови Правилника o условима и начину 
остваривања права на једнократну помоћ у Општини 
Ада 020-6-131/2015-03, остају непромењени. 

 
 
 
 

 Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
60.szakasza 1. bekezdésének 11. pontja a szociális 
védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
24/2011 szám) 110. szakasza és 209. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja alapján, 
 Ada Község Községi Tanácsa a 2017. 06.15-én 
megtartott ülésén meghozza a 
 

SZABÁLYZATOT 
 A SZABÁLYZAT AZ EGYSZERI SEGÉLYRE VALÓ 

JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL ADA KÖZSÉGBEN 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
1. szakasz 

 A szabályzat az egyszeri segélyre való jogosultság 
megvalósításának feltételeiről és módjáról Ada 
községben (020-6-131/2015-03) 10. szakasza módosul 
és így hangzik: 
„Az egyszeri községi segélyt a következőkre ítélik oda: 

 a villamos energia használat alapján keletkezett 
befizetetlen kötelezettségek rendezésére; 

 az elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, 
illetve a rokkantsággal élő személyek  
segédeszközeinek vásárlására; 

 a rendkívüli orvosi költségek rendezésére; 
 

 tanulók utazási költségeinek rendezésére; 
 

 temetkezési költségekre; 

 tüzelőanyag beszerzésére; 

 személyi igazolvány készítésére; 

 a fiatalok szociálisvédelmi rendszerből való 
távozása költségeinek rendezésére és a 
börtönből szabadult személynek; 

 gyermekek kollégiumi elhelyezésére; 

 a gázszámla alapján keletkezett 
kötelezettségek rendezésére; 

 kommunális szolgáltatások alapján keletkezett 
kötelezettségek rendezésére (víz, csatornadíj, 
szemétkihordás, vízóra beszerelés) 

  adóhátralék rendezésére a helyi adószerv felé 
 

  épületanyag beszerzésre 

 egészségügyi könyvecske beszerzésére 

 tankönyvek beszerzésére.“. 
A jelen szabályzat szabályozza az egyszeri segély 
nyújtásának kritériumait, módját és eljárását, Ada 
község szociálisan veszélyeztetett polgárai számá, 
akiket társadalmilag hsznos munkára küldenek. 

2. szakasz 
 A szabályzat az egyszeri segélyre való jogosultság 
megvalósításának feltételeiről és módjáról Ada 
községben (020-6-131/2015-03) többi szakasza nem 
változik. 
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Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Ада". 
 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                               
Број: 020-6-78/2017-03                            ПРЕДСЕДНИК, 
Ада,дана15.06.2017.године            Билицки Золтан с.р. 

3. szakasz 
A jelen szabályzat Ada Község Hivatalos Lapjában való 
megjelenésének napjától számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA     

Szám: 020-6-78/2017-03                     Bilicki Zoltán s.k. 

Ada, 2017.06.15.    ELNÖK 

 
 

73. 

На oснoву члана 2. Става 1. и члана 26. става 4. 
Статута Општинскoг  Ватрoгаснoг  Савеза Ада 
Председник  дoнoси 
 

Р Е Ш ЕЊ Е 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КОМБАЈНА И ТРАКТОРА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА 
КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ЖЕТВИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АДА 
 
 
I 

Образује се Кoмисија за технички преглед кoмбајна и 
трактoра у свoјини грађана кoји се кoристе у жетви на 
теритoрији oпштине Ада у саставу: 
 

1. Ваднаи  Ласлo из Аде, председник, 

2. Кис Т. Нoрберт из Аде, члан и 

3. Олах  Имре  из Аде, члан.  

 
II 

За вршење административнo-техничких пoслoва  
кoмисије задузује се Ваднаи Ласлo. 

 
III 

Задатак кoмисије је благoвременo, пре пoчетка  и  у 
тoку жетве у 2017. гoдини изврши технички преглед 
припремљених кoмбајна и трактoра у свoјини грађана 
на теритoрији oпштине Ада, да кoнтрoлише њихoву 
техничку исправнoст, каo и прoтивпoжарну 
oбезбеђенoст и услoве заштите на раду. 

 
IV 

Накнада за рад кoмисије и трoшкoви њенoг изласка на 
лице места утврђују се у изнoсу oд 2.000.00  дин. пo 
једнoм прегледу кoмбајна и 1.000.00 дин. пo једнoм 
прегледу трактoра и падају на  терет власника с тим 
да oд тoга свакoм члану Кoмисије на име рада и 
трoшкoва превoза припада пo 160.00 дин. пo једнoм 
прегледанoм кoмбајну, oднoснo трактoру. 
Изнoс накнаде уплаћује се у кoрист рачуна  
Општинскoг Ватрoгаснoг Савеза Ада, кoји се вoди кoд 
АД „Банка Интеса“ Беoград на рачуну брoј: 160-18747-
95 
 

 

љ Ada Községi Tűzоltószövetség Statútuma 
2.szakaszának 1. pоntja és 26. szakaszának 4. pоntja 
alapján,  az elnök meghоzza a  

 
HATÁROZATOT 

AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ARATÁSRA 
HASZNÁLT, POLGÁROK TULAJDONÁBAN LÉVŐ 

KOMBÁJNOK ÉS A TRAKTOROK MŰSZAKI 
VIZSGÁLATÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG 

LÉTREHOZÁSÁRÓL  
 
I. 

Az elnök létrehоzza az Ada község területén aratásra 
használt, pоlgárоk tulajdоnában lévő kоmbájnоk és a 
traktоrоk műszaki vizsgálatát végző bizоttságоt a 
következő összetételben: 

1. Vadnai László, Ada, elnök, 

2. Kis T. Nоrbert, Ada, tag és 

3. Oláh Imre, Ada, tag. 

 
II. 

A bizоttság adminisztratív-technikai teendőit Vadnai 
László látja el. 
 

III. 
A bizоttság feladata, hоgy a 2017. évi aratás előtt, illetve 
fоlyamán időben elvégezze a pоlgárоk tulajdоnában 
lévő, előkészített kоmbájnоk és traktоrоk műszaki 
vizsgáját Ada község területén, hоgy ellenőrizze a 
műszaki állapоtukat, valamint  tűzvédelmi 
felszereltségüket, és a munkavédelmi feltételeket. 
 

IV. 
A bizоttság munkájáért s a helyszínre történő 
kiszállásukért járó térítmény a következők szerint kerül 
meghatárоzásra: az ellenőrzés kоmbájnоnként 2.000,00 
dinárba, míg traktоrоnként 1.000,00 dinárba kerül, ez az 
összeg a tulajdоnоst terheli, azzal hоgy ezen összegből 
a bizоttság minden tagjának minden egyes ellenőrzött 
kоmbájn, illetve traktоr után a munkájáért és az utazási 
költségekért 160,00 dinár jár. 
A térítmény összegét az Ada Községi Tűzоltószövetség, 
Intesa Bank Beоgrad Rt-nél vezetett számlájára, a 160-
18747-95 számlaszámra kell befizetni.  
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V 
Овo Решење ступа на снагу oдмах и има се 

oбјавити у „Службенoм листу oпштине Ада“ 
 
Ватрoгасни Савез Србије                                                                                   
Председник , 
Ватрoгасни Савез Вoјвoдине                                                                              
Општински Ватрoгасни Савез Ада 
Брoј:  18/2017                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана : 07. Јуна 2017 гoдине                 Ханак Ласлo с.р. 

V. 
E határоzat azоnnal hatályоs, és meg kell jelentetni Ada 
Község Hivatalоs Lapjában. 
 
Szerbia Tűzоltószövetsége 
Vajdaság Tűzоltószövetsége 
Ada Községi Tűzоltószövetség  
ADA KÖZSÉGI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG ELNÖKE 
Szám: 18/2017                                     Hanák László s.k. 
Kelt:  2017. június 07.                                           ELNÖK 

 
 

74. 

 На основу члана 60. став 1. тачка 8. Статута 
општине Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 
10/2014 - прешишћени текст) и на основу члана 11. и 
13. Одлукe о условима и начину доделе бесповратних 
средстава за суфинансирање пројеката и активности 
повезаних са ефикасним коришћењем енергије и 
енергената објеката јавних установа на територији 
Општине Ада за 2017. годину (''Службени лист 
општине Ада'', број 19/2017), Општинско веће 
општине Ада на својој седници одржаној дана 
15.06.2017. године донело је  
 
 

О Д Л У К У 
 О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

РАДИ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА  
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ 
ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ 
ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА ЈАВНИХ 

УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 
2017. ГОДИНУ 

 
 
1. Приступа се расписивању јавног конкурса 
ради доделе бесповратних средстава за 
суфинансирање пројеката и активности повезаних са 
ефикасним коришћењем енергије и енергената 
објеката јавних установа на територији Општине Ада 
за 2017. годину, и то за установе које испуњавају 
конкурсом предвиђене услове. 
2. Именује се комисија за спровођење конкурса 
ради доделе бесповратних средстава  за 
суфинансирање пројеката и активности повезаних са 
ефикасним коришћењем енергије и енергената 
објеката јавних установа на територији Општине Ада 
за 2017. годину, и то у следећем саставу: 
 

1. Милва Петров – председник комисије, 
2. Хенриета Терек – члан комисије, 
3. Атила Кош – члан комисије, 
4. Корнелиа Волф – члан комисије. 
 

3. Задатак комисје је спровођење јавног 
конкурса, преглед пристиглих пријава са приложеном 
документацијом и израда предлога за доделу 
средстава у складу са одредбама Одлуке о условима 
и начину доделе бесповратних средстава за 

  Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 60. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, 
valamint a határozat a vissza nem térítendő eszközök 
odaítélésének feltételeiről és módjáról a közintézmények 
létesítményeiben való energia és energiahordozók 
hatékony használatával kapcsolatos projektek és 
aktivitások társpénzelésére Ada község területén a 
2017. évben (Ada Község Hivatalos Lapja, 19/2017. 
szám) 11. és 13. szakasza alapján, Ada Község 
Községi Tanácsa a 2017.06.15-én megtartott ülésén 
meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
A NYILVÁNOS PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL  
 A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRE A KÖZINTÉZMÉNYEK 

LÉTESÍTMÉNYEIBEN VALÓ ENERGIA ÉS 
ENERGIAHORDOZÓK HATÉKONY 

HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS PROJEKTEK ÉS 
AKTIVITÁSOK TÁRSPÉNZELÉSÉRE ADA KÖZSÉG 

TERÜLETÉN A 2017. ÉVBEN 
 

1. Ada Község Községi Tanácsa kiírja nyilvános 
pályázatot a vissza nem térítendő eszközök 
odaítélésére a közintézmények létesítményeiben való 
energia és energiahordozók hatékony használatával 
kapcsolatos projektek és aktivitások társpénzelésére 
Ada község területén a 2017. évben. 
 
2. Ada Község Községi Tanácsa kinevezi a bizottságot a 
pályázat a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére 
a közintézmények létesítményeiben való energia és 
energiahordozók hatékony használatával kapcsolatos 
projektek és aktivitások társpénzelésére Ada község 
területén a 2017. évben lebonyolítására, mégpedig az 
alábbi összetételben: 

1. Milva Petrov – bizottságelnök, 
2. Török Henrietta – bizottságtag, 
3. Kós Attila – bizottságtag, 
4. Wolf Kornélia – bizottságtag. 
 

3.A bizottság feladata. a nyilvános pályázat lefolytatása, 
a beérkezett pályázatok és a mellékelt dokumentáció 
áttekintése és a  javaslat kidolgozása az eszközök 
odaítélésére összhangban a határozat a vissza nem 
térítendő eszközök odaítélésének feltételeiről és 
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суфинансирање пројеката и активности повезаних са 
ефикасним коришћењем енергије и енергената 
објеката јавних установа на територији Општине 
Адаза 2017. годину. 
4. Стручне и административне послове  за 
потребе комисије обавља организациона јединица 
Општинске управе Општине Ада, Одељење за 
комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и 
заштиту животне средине. 
5. Саставни део ове Одлуке је Јавни конкурс за 
доделу бесповратних средстава. 
6. Јавни конкурс ступа на снагу даном доношења 
ове Одлуке, и објављује се у „Службеном листу 
Општине Ада“ и на интернет страници Општине Ада. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
Општинско веће општине Ада 
Број: 020-6-77/2017-03  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 15.06.2017. године                Золтан Билицки с.р. 

módjáról a közintézmények létesítményeiben való 
energia és energiahordozók hatékony használatával 
kapcsolatos projektek és aktivitások társpénzelésére 
Ada község területén a 2017. évben rendelkezéseivel. 
4. A szakmai és az adminisztratív feladatokat a bizottság 
szükségleteire az Adai Községi Közigazgatási Hivatal 
Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és 
Környezetvédelmi Osztálya végzi. 
 
5. A jelen határozat részét képezi a nyilvános pályázat a 
vissza nem térítendő eszközök odaítélésére. 
6. A nyilvános pályázat a meghozatala napján lép 
hatályba és  Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint 
Ada község internetes oldalán jelenik meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
Ada Község Községi Tanácsa 
Szám: 020-6-82/2017-03                       Bilicki Zoltán s.k. 
Kelt: 2017.06.15.           A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
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На  основу  чл. 2. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. 
закон), чл. 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013),  чл.60 став .1 тачка 8. 
Статута општине Ада ("Службени лист општине Ада", број10/2014 - пречишћени текст) и члана 13. Одлуке о 
условима и начину доделе бесповратних средстава за суфинансирање пројеката и активности повезаних са 
ефикасним коришћењем енергије и енергената објеката јавних установа на територији Општине Ада за 2017. 
годину ("Службени лист општине Ада", број  19/2017) а у складу са Одлуком о буџету општине Ада за 2017. 
годину , 

 
 ОПШТИНА АДА 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
 Трг ослобођења бр. 1 

   24430 Ада 
 

Дана: 15. јуна 2017. године 
 р а с п и с у ј е 

 
           JAВНИ КОНКУРС 

за 
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ 
ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА ЈАВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. 

ГОДИНИ 
 

Укупан износ бесповратних постицајних средстава за суфинансирање пројеката и активности 
повезаних са ефикасним коришћењем енергије  и енергената објеката јавних  установа на територији  
Општине Ада за 2017. годину је обезбеђен Одликом  о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2017. 
годину ("Службени лист општине Ада", број 19/2017)  и то делу Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ , 
Пројекат :0501-П1 Реализација активности подстицања и унапређења енергетске ефикасности, Функција : 
620 Развој заједнице , Позиција  : 133/3, Економска класификација : 4632, у укупном износу од 2.500.000,00 
динара. 

 
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса 

објављује се у ''Службеном листу Општине Ада'' и на интернет страници Општине Ада (у даљем тексту: 
Општина)   http://www.ada.org.rs/ (у даљем тексту: Конкурс). 

 
I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства   
 
 Право учешћа на конкурсу имају јавне установе

1**
 за објекте који се налазе на територији Општине 

Ада, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или Општина Ада. гласник РС”, бр. 
42/91 и 71/94) 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
1** Јавне установе су установе за обезбеђивање остваривања права утврђених законом и остваривања 
другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и 
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног 
осигурања, здравствене заштите животиња и јавног информисања на језицима националних мањина (Закон о 
јавним службама “Сл гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
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 Послови у области ефикасног коришћења енергије који се суфинансирају у складу са овим одлуком, 
јесу послови који се односе на реализацију пројеката и активности, а нарочито за: 

1) примену техничких мера у циљу ефикасног коришћења енергије у секторима производње, 
преноса, дистрибуције и потрошње енергије; 

2) подстицање употребе обновљивих извора енергије за производњу електричне и 
топлотне енергије за сопствене потребе; 

3) остале активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије. 
 
Бесповратна постицајна средства која се додељују јавним установама могу се користити за суфинансирање 
реализације пројеката за производњу топлотне енергије у јавним установама и то за: 
 А)- набавку и монтажу нових постројења са пратећим инсталацијама 
 Б)- адаптацију постојећих система за грејање  

 У цену постројења наведених под тачкама А) и Б) улазе и неопходни пратећи електро радови за 
аутоматизовани или полуаутоматизовани рад котловског постројења, како би се омогућио аутоматизован или 
комбинован рад у случају потребе). 
 

II Циљеви пројекта 
 Бесповратна постицајна средства која се додељују, могу се користити за реализацију следећих циљева 
:  

 -уградњу енергетски ефикасније опреме за коришћење биомасе у енергетске сврхе, ради смањења 
трошкова за енергију и енегренте; 
 -смањење увозне зависности коришћења фосилних горива; 
 -повећање енергетске самосталности у наведеним установама; 
 -смањење емисије штетних гасова у околину; 
 -афирмације коришћења обновљивих извора енергије; 
  -ревитализације постојећих система за грејање у наведеним установама. 
 

III Услови конкурса 
1.   Укупан износ за расподелу  средстава  је 2.500.000,00 динара (двамилиона 
петстохиљададинара и 00/100); 
2.   Максимални износ средстава која се додељују по једном пројекту је 2.500.000,00 динара 
3.  Право учешћа на конкурсу имају јавне установе за објекте који се налазе на територији Општине 

Ада, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или Општина Ада.; 
4.   Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом; 
5.   Рок за подношење пријаве је 22. јун 2017. године до 11,00 часова. 

 
 IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс 

Пријаве  на  Конкурс  могу  се  поднети  лично,  предајом  писарници  Општинској управи општине 
Ада, Трг ослобођења бр.1 , 24430 Ада, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на 
конкурсним обрасцима који се могу преузети у Општинској управи општине Ада , у Одељењу за комуналне 
послове , урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  или са интернет презентације  (сајта)  
Општине Ада.  Образац  пријаве  се  подноси  оверен  и  потписан  од  стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве у затвореној коверти са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ'', називом и адресом подносиоца пријаве и 
називом конкурса, на адресу: 

 
 
 
 

 
Општина Ада 

Општинска управа општине Ада 
Одељење за комуналне послове ,урбанизам, грађевинарство и заштиту 

животне средине  
Трг ослобођења  број 1 

24430 Ада 
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Документација која се подноси на конкурс 
2**

: 
 

 - Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за учешће на Конкурсу ( преузима се са сајта 
Општине Ада, www//ada.org.rs). 
 - Потврда о регистрацији (извод из одговарајућег регистра); 
 - Фотокопија решења о пореском индентификационом броју; 
 - Фотокопија картона депонованих потписа; 
 - Број рачуна отвореног код Управе за трезор; 
 - Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији од 30 дана од дана 
објављивања конкурса; 
 - Идејни машински и пратећи електро пројекат са предмером и предрачуном (уколико се реализује 
део/фаза пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за тај део/фазу пројекта, који ће се 
реализовати након доделе средстава), у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи; 
 - Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње новог 
котла; у изводу мора бити дата укупна годишња потрошња топлотне енергије са постојећим и новим решењем 
(у kWh), укупна годишња уштеда топлотне енергије применом новог решења (у kWh и у %), финансијска 
уштеда за трошкове набавке енергета (у %), укупна годишња уштеда СО2 применом новог решења (у тонама и 
у %), укупна вредност инвестиције као и период отплате инвестиције, исказане вредности приказати са 
прорачунима;  
 - Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Општини Ада, по основу раније 
потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве налази се на сајту Општине Ада); 
 - Изјава да се против подносиоца захтева не води кривични поступак (образац Изјаве налази се на 
сајту Општине Ада); 
 - Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве налази се на сајту Општине Ада); 
да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска средства 
за реализацију пројекта; да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском 
систему, Закон о јавним набавкама  и др.) утрошити додељена средства и  да ће се Општини Ада достављати  
извештаји у складу са уговорним обавезама; 
 Општина Ада задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну 
документацију и информације. 

Комисија ће се састати ради отварања и оцене пристиглих пријава дана 22.06.2017. године у 12,00 
часова у згради СО Ада, у канцеларији број броја 25. 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
2**  Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са 
страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и 
уметање листова. 
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Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то: 

  неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу); 
   недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису 

предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене); 
   непотпуне  и  неразумљиве  пријаве  (пријаве  уз  које  нису  приложени  сви  потребни докази,  

пријаве  које  су  непотписане,  са  непопуњеним  рубрикама  и  неуписаним 
захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, 
пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете  на  
одговарајућем  обрасцу,  без  одговарајућег  броја  рачуна  отвореног  код Управе за трезор, које 
садрже неразумљиве и нечитке податке). 

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Општине 
Ада, а у случају истека уговореног рока нису поднели Општини Ада, финансијске и друге обавезне извештаје 
о утрошку додељених средстава. 

 

V Одлучивање о додели средстава 
Општинско веће општине Ада решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са 

приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови   
Комисије се именују из редова запослених у Општинској управи општине Ада, а могу бити ангажовани и 
еминенти стручњаци из области за коју је расписан Конкурс. 

Општинско веће општине Ада разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о 
додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек. 

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет 
адреси Општине Ада. 

 

VI Уговор о додели средстава 
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи средстава по кориснику. Након 
доношења одлуке о додели средстава Председник општине Ада у име Општине Ада закључује са 
корисником средстава уговор о додели средстава. 

 

Обавезни елементи уговора су: 
    подаци о кориснику 
    износ додељених средстава 
    намена за коју се додељују средства 
    период на који се закључује уговор 
    обавезе корисника средстава 
    извештаји који се подносе Секретаријату 
    остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности 

 

VII Праћење извршавања уговора 
 Корисник средстава је обавезан да Општинском већу Општине Ада поднесе извештаје (наративни-описни и 
финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Извештај), најкасније у 
року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом. 
 Извештај се доставља Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине 
општинске управе Општине Ада. 
 Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са комплетном документацијом којом се 
оправдава наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних  за реализацију 
пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних набавки,изводе из Управе за трезор, фактуре, уговоре, и другу 
финансијску документацију) овереном од стране овлашћених лица.   
 Наративни извештај мора да садржи окончану ситуацију са спецификацијом радова и потписом надзорног органа 
да су радови изведени у складу са Уговором, завршне обрачунске листове грађевинске књиге, копије листова грађевинског 
дневника (почетак и завршетак радова и ако има неких примедби у међувремену) са потписом и печатом одговорног 
извођача радова и надзорног органа, изјаву о примопредаји објеката као и осталу документацију у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и 
информације. 
 Општинско веће Општине Ада, пре доношења закључка о прихватању Извештаја, врши  контролу извршења 
уговорних обавеза и Извештаја са приложеним документима.  
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама 
и програмима које се суфинансирају по јавном конкурсу наведу да је у суфинансирању истих учествовала Општина Ада. 
 Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Одељењу за комуналне послове , урбанизам, 
грађевинарство и заштиту животне средине  - Општинске управе општине Ада, сваког радног дана од 08 до 12 часова или 
путем телефона 024/852 106 локал броја 125.  
 

                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                    Золтан Билицки 
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ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС  
за 

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И 
АКТИВНОСТИ ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА 

ЈАВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНИ. 
(јавни конкурс објављен дана: 15.06.2017. године) 

 
Право учешћа на конкурсу имају јавне установе за објекте који се налазе на територији Општине Ада, чији 
је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или Општина Ада. 

 
 

 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

1. Тачан назив пројекта 
 

 

 
2. Садржај пројекта

1
 

 

 

3. Укупан износ потребан за реализацију:   

3.1. Износ пројекта без ПДВ-а  

 Износ ПДВ-а  

 Укупан износ пројекта са ПДВ-ом  

 Износ који се тражи од 
Секретаријата 

 

 Износ преосталих средстава 
потребних  за реализацију пројекта: 

 

                                                 
1
  Укратко навести садржај пројекта, рок за извршење посла, претходне и/или будуће фазе реализације (ако се 

пројекат реализује фазно, а подноси се пријава само за једну фазу), време отплате инвестиције,  годишне уштеде 

емисије CO2. 
   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА  
- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 

Трг ослобођења бр. 1 
24430 Ада 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

 Пун назив подносиоца пријаве  

Поштански број и седиште 
(место) 

 

Улица и број  

Број телефона и телефакса  
E-mail адреса  
Број наменског рачуна  
(птвпренпг кпд Управе за трезпр) 

 

Порески идентификациони број  
Матични број  
Шифра делатности  
Одговорно лице 
подносиоца 
пријаве   

Име и презиме  

Функција  

Моб. телефон  
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минимално 20% од вредности 
пројекта без ПДВ-а  

4. Место реализације пројекта (назив и 
адреса објекта у коме се реализује пројекат-
улица, број, место) 

 

5. Особа одговорна 
за реализацију 
пројекта 

Име и презиме  

Функција 

Моб. телефон 

 
Табелу која следи попуњава подносилац пријаве, а  за критеријуме обавезно је у одговарајуће редове 
убележавање бројчаних вредности из приложене документације, 

 

 Специфична вредност инвестиције изражена у  дин/KW 

Специфична вредност ≤20.000,00 дин/ kW  

20.000,00 <Специфична вредност ≤ 45.000,00 дин/kW  

45.000,00 <Специфична вредност ≤ 70.000,00 дин/kW  

Специфична вредност >70.000,00 дин/kW Пријава се неће 
разматрати 

 Очекивана финансијска уштеда за трошкове набавке енергента у % на 
годишњем нивоу 

Уштеда >40  

30% < Уштеда ≤ 40%  

20% ≤   Уштеда ≤ 30%  

Уштеда < 20% Пријава се неће 
разматрати 

 Учешће сопствених и других средстава подносиоца пријаве (БЕЗ ПДВ-а) 

Учешће ≥ 40%  

30% ≤ Учешће < 40%  

20% ≤ Учешће < 30%  

Учешће < 20% Пријаве се неће 
разматрати 

 Период отплате инвестиције 

Период отплате < 4 године  

4 ≤ Период отплате <8 година  

8 ≤ Период отплате < 12 година  

Период отплате ≥ 12 година Пријава се неће 
разматрати 

 Висина бесповратних средстава која се траже од Општине Ада (БЕЗ ПДВ-а) 

Тражена средства ≤ 500.000,00 дин.  

500.000 < Тражена средства ≤  1.000.000 дин.  

1.000.000 < Тражена средства ≤  1.500.000 дин.  

1.500.000 < Тражена средства ≤  2.500.000 дин.  

Тражена средства >2.500.000 динара дин. Пријаве се неће 
разматрати 

 
 

Документација која се подноси на конкурс
2
: 

 

 Попуњена, потписанаи печатом оверена Пријава за учешће на Конкурсу (преузима се са сајта Општине 

Ада, (www.ada.org.rs); 

 Потврда о регистрацији (извод из одговарајућег регистра); 

 Фотокопија решења о пореском индентификационом броју; 

 Фотокопија картона депонованих потписа; 

 Број рачуна отвореног код Управе за трезор; 

 Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији од 30 дана од 
дана објављивања конкурса; 

                                                 
2
 Преппручује се да дпкументација буде дпстављена у регистратпру, на начин да чини целину са страницама пзначеним 

оихпвим редним брпјем и увезана на начин да се пнемпгући накнаднп вађеое и уметаое листпва 
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 Идејни машински и пратећи електро пројекат нове котларнице на биомасу са предмером и предрачуном 
(уколико се реализује део/фаза пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за тај део/фазу 
пројекта, који ће се реализовати након доделе средстава), у складу са одредбама важећег Закона o 
планирању и изградњи; 

 Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње новог котла; 
у изводу мора бити дата укупна годишња потрошња топлотне енергије са постојећим и новим решењем 
(у kWh), укупна годишња уштеда топлотне енергије применом новог решења (у kWh и у %), финансијска 
уштеда за трошкове набавке енергета (у %), укупна годишња уштеда СО2 применом новог решења (у 
тонама и у %), укупна вредност инвестиције као и период отплате инвестиције, исказане вредности 
приказати са прорачунима;  

 Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Општини Ада, по основу раније 
потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту општине 
Ада); 

 Изјава да се против подносиоца захтева не води кривични поступак (образац Изјаве се налази на сајту 
општине Ада);  

 Изјава подносиоца захтева (образац  Изјаве се налази на сајту општине Ада); 

 да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска 
средства за реализацију пројекта;  

 да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон 
о јавним набавкама  и др.) утрошити додељена средства; 

 да ће се Општини Ада - Опшинском већу Општине Ада достављати  извештаји у складу са 
уговорним обавезама; 

 
Општина Ада задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну 

документацију и информације. 
 
 

Место и датум: ___________________ 
 
                                                                                           ______________________ 
                                                                     М.П. 
                                                                                              Потпис овлашћене особе       
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Образац 1 
 
 
 

JAВНИ КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И 

АКТИВНОСТИ ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА 
ЈАВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНИ 

(јавни конкурс објављен дана 15.06.2017. године) 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

Којом ја доле потписани/а, _________________________________као овлашћено лице 
                                                                                 (име и презиме) 
 
за заступање _____________________________________________________________________  
                                                                (навести назив и седиште јавне установе) 
 
изјављујем под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да означенa јавна установа нема 
неизмирених обавеза према Општини Ада, по основу раније потписаних уговора

3
, чији је рок за реализацију 

истекао.  
 
 
 
 

___________________ 
         (место) 
 
 
 
 
___________________ 
 
         (датум)                                                
                                                                           М.П. 

 
________________________ 

                                                                                                                          (потпис) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Назначити уколико је у току реализација Пројекта по неком раније расписаном јавном конкурсу, сходно 

потписаном Уговору, у роковима предвиђеним тим Уговором.   
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Образац 2 
                                    

JAВНИ КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И 

АКТИВНОСТИ ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА 
ЈАВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНИ 

(јавни конкурс објављен дана 15.06.2017. године) 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

 
Којом ја доле потписани/а, _________________________________као овлашћено лице 

                                                                                 (име и презиме) 
 
за заступање _____________________________________________________________________  
                                                                  (навести назив и седиште јавне установе) 
 
изјављујем под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да се против означенe jавне 
установе не воде судски поступци (парнични/извршни), односно против одговорног лица кривични поступак, по 
основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита или по другим основама добијених средстава од 
Oпштине Ада или било ког другог државног, односно покрајинског или локалног органа власти. 

 
 
 
 

 ___________________ 
           (место) 
 
 
   ______________ 
          (датум)                                                            
 
 
                                                                                                                        _______________________ 

                                                                       М.П.        
                                                                                                                                 (потпис) 
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Образац 3 
 

 
 

JAВНИ КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И 

АКТИВНОСТИ ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА 
ЈАВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНИ 

(јавни конкурс објављен дана 15.06.2017. године) 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Којом ја доле потписани/а, _________________________________као овлашћено лице 
                                                                                 (име и презиме) 
 
за заступање _____________________________________________________________________  
                                                                 (навести назив и седиште јавне установе) 
 
изјављујем под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу: 

 да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала  финансијска 
средства за реализацију пројекта;  

 да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон 
о јавним набавкама  и др.) утрошити додељена средства; 

 да ће се Општини Ада - Општинском већу општине Ада достављати извештаје у складу са 
уговорним обавезама. 

 
  

 
 

 
___________________ 
         (место) 
 
 
___________________ 
          (датум) 

                                                                                         М.П. 
                                                                                                    ________________________ 

                                                                                                                                      (потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


