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5. 

На основу члана 32. тачка 1) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018) и  члана 44. тачка 1), члана 60. 
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', 
број  11/2019 и 20/2019), 

Скупштина општине Ада, на седници одржаној 
20.02.2020. године, доноси 
 

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА 
 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Пословником Скупштинe општине Ада 

(удаљем тексту: Пословник) уређују се 
конституисање, организација и рад Скупштине 
општине Ада (у даљем тексту: Скупштина) и начин 
остваривања права и дужности одборника. 

 
Члан 2. 

Сви појмови у Пословнику употребљени у 
граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род  

Именицекоје означавају службене позиције, 
положаје и функције у Скупштини могу се користити 
само у облику који изражава пол лица које је њихов 
носилац. 

У Скупштини и у радним телима Скупштине се 
приликом избора, именовања и постављања води 
рачуна о обезбеђивању равноправне заступљености 
жена и мушкараца. 

У свим радним телима Скупштине се 
обезбеђује заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

У раду Скупштине у службеној употреби су 
српски језик и ћириличко писмо и мађарски језик и 
писмо, сходно одредбама Статута општине. 

 
Излагања говорника на седници Скупштине се 

преводе. 
 

Члан 3. 
Скупштину представља председник 

Скупштине. 
 

Члан 4. 
Печат Скупштине је округлог облика, пречника 

45 мм, са грбом Републике Србије у средини и 
текстом исписаним на српском језику ћириличним 
писмом: ''Република Србија, Аутономна Покрајина 
Војводина, Општина Ада, Скупштина општине, Ада'', и 
на мађарском језику и писму: ''Szerb Köztársaság, 
Vajdaság Autonóm Tartomány, Ada község, Községi 
Képviselő-testület, Ada''. 

Текст печата исписује се у концентричним 
круговима око грба Републике Србије. 
 
II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

           A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/07, 83/14-m.tör., 101/16 – m.törv. 
és 47/2018. számok) 32. szakaszának 1) pontja, Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. 
és 20/2019. számok) 44. szakaszának 1) pontja és 60 
szakasza alapján, 

Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án 
tartott ülésén meghozza  

 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

ÜGYRENDJÉT 
 
I - ALAPRENDELKEZÉSEK 
 

1.szakasz 
         Ada Község Képviselő-testületének ügyrendje (a 
további szövegben: ügyrend) szabályozza Ada Község 
Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-
testület) megalakulását, szervezését és munkáját. 

 
 

2.szakasz 
         Az ügyrendben a nyelvtani hím nemben használt 
minden fogalom a természetes férfi és női nemre 
egyaránt vonatkozik. 
         A főnevek, amelyek hivatali tisztséget, pozíciót és 
funkciót jelölnek a Képviselő-testületben, csak abban a 
formában használhatók, amely kifejezi a hordozó személy 
nemét. 
          A Képviselő-testületben és a Képviselő-testület 
munkatestületeiben a választás, a kinevezés és a 
tisztségbe helyezés alkalmával figyelmet fordítanak a nők 
és a férfiak egyenrangú képviseletének biztosítására. 
           A Képviselő-testület minden munkatestületében 
biztosítandó a kevésbé képviselt nem 30%-os 
képviselete. 
           A Képviselő-testület munkájában hivatalos 
használatban a szerb nyel és a cirill írásmód van, 
valamint a Magyar nyelv és írásmód, Ada község 
statútumával összhangban. 
           A Képviselő-testület ülésein a felszólalásokat 
lefordítják. 

 
3. szakasz 

           A Képviselő-testületet a Képviselő-testület elnöke 
képviseli. 

 
4.szakasz 

           A Képviselő-testület pecsétje kör alakú, átmérője 
45 mm, középen a Szerb Köztársaság címerével, szerb 
nyelven és cirill írással a: „Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина, Општина Ада, Скупштина 
општине Ада”, magyar nyelven és írással a pedig a 
következő szöveggel: „Szerb Köztársaság, Vajdaság 
Autonóm Tartomány, Ada község, Községi Képviselő-
testület, Ada'”. 
           A pecsét szövege a Szerb Köztársaság címere 
körül koncentrikus körökben helyezkedik el. 
 
II - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGALAKULÁS 
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1. Конститутивна седница 
 

Члан 5. 
Конститутивну седницу Скупштине сазива 

председник Скупштине претходног сазива  у року од 
15 дана од дана објављивања коначних резултата 
избора.  

Конститутивном седницом Скупштине, до 
избора председника Скупштине, председава 
најстарији кандидат за одборника (у даљем тексту: 
председавајући), а у раду му помажу по 1 најмлађи 
одборник са 2 изборне листе које су добиле највећи 
број одборничких места и секретар Скупштине 
претходног сазива. 

Ако председник Скупштине претходног сазива 
не сазове конститутивну седницу у року из става 1. 
овог члана, седницу ће сазвати најстарији кандидат за 
одборника новог сазива, односно следећи најстарији 
одборник који то прихвати. 

 
Уз позив за прву седницу одборницима се 

обавезно доставља Статут општине Ада и Пословник 
Скупштине. 

 
Члан 6. 

Дневни ред конститутивне седнице Скупштине 
садржи: 

1. избор Комисије за потврђивање мандата 
одборника (у даљем: Верификациона 
комисија), 

2. извештај Општинске изборне комисије за 
спровођење избора за одборнике Скупштине 
општине Ада (у даљем: Изборна комисија), 
 

3. извештај Верификационе комисије, 
4. потврђивање мандата одборника, 
5. давање свечане заклетве одборника, 
6. избор председника Скупштине, 
7. постављење секретара Скупштине. 

 
 

Члан 7. 
Скупштина се сматра конституисаном избором 

председника Скупштине и постављењем секретара 
Скупштине.  

 
2. Потврђивање мандата одборника 

Члан 8. 
Одборници стичу права и дужности одборника 

Скупштине даном потврђивања мандата. 
 

Члан 9. 
Скупштина потврђује мандате одборницима 

на основу извештајаВерификационе комисије. 
 

Члан 10. 
На почетку конститутивне седнице Скупштине 

Верификациону комисију од 3 члана бира Скупштина 
на предлог председавајућег.  

Верификациона комисија је изабрана ако се 

1. Az alakuló ülés 
 

5.szakasz 
            A Képviselő-testület alakuló ülését az előző 
összetételű Képviselő-testület elnöke hívja össze a 
végleges választási eredmények közzétételétől számított 
15 napos határidőn belül.   
            A Képviselő-testület alakuló ülésén a Képviselő-
testület elnökének megválasztásáig, a legidősebb 
képviselőjelölt elnököl (a továbbiakban: elnöklő), akinek a 
munkáját a két, legtöbb képviselői helyet elérő választási 
lista egy-egy legfiatalabb képviselő, valamint az előző 
összetételű Képviselő-testület titkára segíti. 
 
           Amennyiben a községi Képviselő-testület előző 
ülésszakának elnöke nem hívja össze a községi 
Képviselő-testület alapító ülését a jelen szakasz 1. 
bekezdése szerinti határidőn belül, az ülést az új ülésszak 
legidősebb képviselőjelöltje hívja össze, illetve az azt 
elvállaló következő legidősebb képviselő. 
           Az első ülésre szóló meghívóval a képviselőknek 
kézbesíteni kell Ada község statútumát és Ada Község 
Képviselő-testületének ügyrendjét is. 

 
6.szakasz 

A Képviselő-testület alakuló ülésének napirendje 
tartalmazza: 

1. a képviselők mandátumát hitelesítő bizottság 
megválasztása (a továbbiakban: verifikációs 
bizottság),  

2. az Ada Község Választási Bizottságának az Ada 
Község Képviselő-testülete 
képviselőválasztásainak lebonyolítására  
jelentése,  

3. a verifikációs bizottság jelentése,  
4. a képviselők mandátumának megerősítése,  
5. a képviselők ünnepélyes eskütétele,  
6. a Képviselő-testület elnökének megválasztása,  
7. a Képviselő-testület titkárának tisztségbe         

helyezése. 
 

7.szakasz 
            A községi Képviselő-testület a Képviselő-testület 
elnökének kiválasztásával és titkárának tisztségbe 
helyezésével tekinthető megalakultnak. 

 
2. Mandátum megerősítés 

8.szakasz 
           A képviselők a Képviselő-testületbeli jogaikat és 
kötelességeiket a mandátumuk megállapítása napjától 
gyakorolják.  

9.szakasz 
           A Képviselő-testület a képviselők mandátumát a 
verifikációs bizottság  jelentése alapján állapítja meg. 

 
10. szakasz 

           A Képviselő-testület alakuló ülésének kezdetén a 
három tagú verifikációs bizottságot a Képviselő-testület 
választja, az elnöklő javaslatára. 
           A verifikációs bizottság akkor tekinthető 
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за њу, јавним гласањем, изјасни већина присутних 
одборника. 

Верификационом комисијом председава 
најстарији члан. 

Верификациона комисија престаје са радом 
кад Скупштина потврди мандате одборника. 

 
Члан 11. 

Верификациона комисија на основу извештаја 
Изборне комисије о спроведеним изборима утврђује 
да ли су подаци из уверења о избору сваког 
одборника истоветни са подацима из извештаја 
Изборне комисије и да ли су уверења издата од 
надлежног органа и о томе подноси извештај 
Скупштини. 

 
Члан 12. 

О потврђивању мандата одборника, на основу 
извештаја Верификационе комисије, Скупштина 
одлучује јавним гласањем. У гласању могу 
учествовати одборници којима су мандати додељени 
у складу са законом и који имају уверење Изборне 
комисије. 

Мандат одборника почиње да тече даном 
потврђивања мандата и траје 4 године, односно до 
престанка мандата одборника тог сазива Скупштине. 

 
 

Члан 13.  
Скупштина може одлучити да одлаже 

потврђивање мандата појединог одборника, уколико 
подаци из уверења и из извештаја Изборне комисије 
нису у сагласности.  

У горе наведеном случају упућује се захтев 
Изборној комисији да размотри правилност уверења и 
о истом поднесе извештај Скупштини у року од 15 
дана.  

Скупштина одлучује о мандату из става 1. 
после извештаја Изборне комисије.  

 
Члан 14.  

Одборник чији мандат није потврђен на првој 
седници, може учествовати у раду Скупштине, али без 
права одлучивања.  

 
Члан 15. 

Одборници којима је мандат потврђен, полажу 
заклетву усмено и потписивањем текста који гласи:  
 „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине 
Ада придржавати Устава и закона Републике Србије и 
Статута општине Ада, и да ћу часно и непристрасно 
вршити дужност одборника, руководећи се 
интересима грађана.“ 
 
 
 

Заклетва на мађарском језику гласи: 
„Esküszöm, hogy Ada Község Képviselő-testülete 
munkájában a Szerb Köztársaság Alkotmányával, a 
törvényeivel, Ada Község Statútumával összhangban 
fogok részt venni, valamint becsületesen és részrehajlás 
nélkül, a polgárok érdekeit szem előtt tartva végzem 

megválasztottnak, ha a jelenlevő képviselők többsége 
rászavazott. 
           A verifikációs bizottságban a bizottság legidősebb 
tagja elnököl. 
        A verifikációs bizottság munkája megszűnik, amikor 
a Képviselő-testület megerősíti a képviselők mandátumát. 

 
11. szakasz 

        A verifikációs bizottság a Választási Bizottságnak a 
lefolytatott választásokról szóló jelentése alapján 
megerősíti, hogy mindegyik képviselő esetében a 
megválasztásukról szóló bizonylatban szereplő adatok 
megegyeznek-e a Választási Bizottság jelentésében 
szereplő adatokkal, és hogy a bizonylatokat az illetékes 
szerv adta-e ki, valamint minderről jelentést tesz a 
Képviselő-testületnek. 

12. szakasz 
          A verifikációs bizottság jelentése alapján, a 
képviselők mandátumának megerősítéséről a Képviselő-
testület nyilvános szavazással dönt. A szavazásban azok 
a képviselők vehetnek részt, akik a törvénnyel 
összhangban kaptak mandátumot, és a Választási 
Bizottság bizonylatával rendelkeznek. 

       A képviselők mandátuma a mandátumuk 
megerősítésétől kezdődik, és négy évig, azaz a 
Képviselő-testület adott összetételét alkotó képviselők 
megbízatásának megszűnéséig tart. 

 
13. szakasz 

           A Képviselő-testület dönthet bizonyos képviselő 
mandátuma megerősítésének elhalasztásáról, 
amennyiben a bizonylatban és a Választási Bizottság 
jelentésében álló adatok nem egyeznek. 
          A fenti esetben kérelemmel fordulnak a Választási 
Bizottsághoz, hogy ellenőrizze le a bizonylatot és erről 15 
napos határidőben terjesszen elő jelentést a Képviselő-
testületnek. 
          A Képviselő-testület az 1. bekezdés szerinti 
mandátumról a Választási Bizottság jelentését követően 
dönt. 

14. szakasz 
          A képviselő, akinek a mandátuma nem lett az első 
ülésen megerősítve, részt vehet a Képviselő-testület 
munkájában, de döntéshozatali jog nélkül. 

 
15. szakasz 

          Azok a képviselők, akiknek a mandátuma 
megerősítést nyert, szóbeli esküt tesznek és aláírják a 
szöveget, amely szerb nyelven így hangzik: 
„Одборници којима је мандат потврђен, полажу 
заклетву усмено и потписивањем текста који гласи: 
„Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Ада 
придржавати Устава и закона Републике Србије и 
Статута општине Ада, и да ћу часно и непристрасно 
вршити дужност одборника, руководећи се 
интересима грађана.“ 
          Az eskü szövege magyar nyelven így hangzik: 
„Esküszöm, hogy Ada Község Képviselő-testülete 
munkájában a Szerb Köztársaság Alkotmányával, a 
törvényeivel, Ada Község Statútumával összhangban 
fogok részt venni, valamint becsületesen és részrehajlás 
nélkül, a polgárok érdekeit szem előtt tartva végzem 
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képviselői kötelezettségeimet.” 
 
 
 

3. Избор председника и заменика председника 
Скупштине 
 

Члан 16. 
Скупштина, на конститутивној седници, бира 

председника Скупштине из реда одборника, на 4 
године, тајним гласањем. 

Најмање 1 место на позицији 
председника/заменика председника Скупштине 
обезбеђује се за мање заступљени пол. 

Кандидата за председника Скупштине може 
предложити најмање 1/3  одборника. 

Одборник може да учествује у предлагању 
само 1 кандидата. 
 

Члан 17. 
Предлог кандидата за председника Скупштине 

подноси се председавајућем у писаном облику, након 
потврђивања мандата одборника. 

Председавајући саопштава одборницима све 
поднете предлоге кандидата за председника 
Скупштине. 

Предлог садржи име и презиме кандидата, 
биографију, страначку припадност, односно податак о 
страначкој неприпадности, образложење, сагласност 
кандидата у писаном облику, као и име и презиме 
известиоца предлагача. 

У име предлагача, известилац предлагача има 
право да образложи предлог. 

Предложени кандидат за председника 
Скупштине има право да се представи. 

О предложеним кандидатима може да се 
отвори расправа. 

После расправе председавајући утврђује 
листу кандидата за председника Скупштине по 
редоследу пријема предлога кандидата. 

 
Члан 18. 

По утврђивању листе кандидата из члана 17. 
став 7. Пословника, образује се Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
од најмање 3 члана (у даљем тексту: Комисија). 

 
Скупштина већином гласова присутних 

одборника, образује Комисију из претходног става, 
чије чланове предлажу носиоци политичке странке, 
коалиције политичких странака, политичке 
организације или групе грађана који имају одборнички 
мандат у Скупштини. 

Комисијом председава најстарији члан 
Комисије. 

Члан 19. 
Гласањем за избор председника Скупштине 

руководи председавајући, коме у раду помажу лица из 
члана 5. став 2. Пословника. 

 

képviselői kötelezettségeimet.” 
 
 
 
3. A Képviselő-testület elnökének és 
elnökhelyettesének megválasztása 
 

16. szakasz 
      A Képviselő-testület az alakuló ülésen 

megválasztja a Képviselő-testület elnökét a képviselők 
sorából, négy évre szólóan, titkos szavazással. 
            Legalább egy hely biztosítandó a kevésbé 
képviselt nem számára a községi Képviselő-testület 
elnöke/elnökhelyettese pozíción. 

      A Képviselő-testület elnökjelöltjét a képviselőknek 
legkevesebb egyharmada javasolhatja. 

      A képviselő csak egy jelölt előterjesztésében vehet 
részt. 

 
17. szakasz 

           A Képviselő-testület elnökjelöltjére vonatkozó 
javaslatot írásos formában kell az elnöklő elé terjeszteni a 
képviselők mandátumának megerősítését követően. 

       A Képviselő-testület titkára ismerteti a 
képviselőkkel a Képviselő-testület elnökjelöltre tett összes 
javaslatot. 
            A javaslat tartalmazza: a jelölt nevét, életrajzát, 
pártbeli hovatartozását, illetve adatot a pártonkívüliségről, 
indoklást, a jelölt beleegyezését írásos formában, 
valamint a beterjesztő előadójának nevét. 
 
            A beterjesztő nevében, a beterjesztő előadójának 
jogában áll a javaslatot megindokolni. 
            A Képviselő-testület javasolt elnökjelöltjének 
jogában áll bemutatkozni. 
            A javasolt jelöltekről vita nyitható. 
 
            A vitát követően az elnöklő megerősíti a 
Képviselő-testület elnöki tisztségére javasolt jelöltek 
jegyzékét a jelöltek javaslatának időponti sorrendjében. 

 
18. szakasz 

            Az ügyrend 17. szakaszának 7. bekezdése 
szerinti jelöltlista megerősítését követően, a Képviselő-
testület legalább 3 tagú bizottságot hoz létre a titkos 
szavazás lefolytatására és eredményének 
megállapítására (a továbbiakban: bizottság).  
            A Képviselő-testület az előző bekezdés szerinti 
bizottságot  jelenlévő képviselők többségével alakítja 
meg, akiket  a képviselői mandátummal rendelkező 
politikai pártok, politikai pártok koalíciói, politikai 
szervezetek vagy polgári csoportok hordozói javasolnak. 
 
            A bizottságban a legidősebb tag elnököl. 
 

19. szakasz 
            A Képviselő-testület elnökének megválasztásán a 
szavazást az elnöklő vezeti, aki munkáját az ügyrend 5. 
szakaszának 2. bekezdésében szereplő személyek 
segítik. 
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Кандидат за председника Скупштине не може 
да руководи гласањем нити да помаже у руковођењу. 

 
Члан 20. 

Гласање се врши на гласачким листићима. 
Сви гласачки листићи су исте величине, 

облика и боје и оверени  печатом Скупштине. 
 
Број штампаних гласачких  листића једнак је 

броју одборника. 
За свако поновљено гласање, гласачки 

листићи штампају се у другој боји. 
Текст гласачког листића исписује се у складу 

са чланом 2. став 5. Пословника. 
На гласачком листићу кандидати се наводе 

редоследом утврђеним у листи кандидата. Испред 
имена сваког кандидата ставља се редни број. 

Гласа се за 1 од кандидата између кандидата 
чија су имена наведена на гласачком листићу, 
заокруживањем редног броја испред његовог имена. 

 
Када је предложен само 1 кандидат за 

председника Скупштине гласање се врши 
заокруживањем „за“ или „против“ предлога. 

 
Члан 21. 

Одборнику се уручује гласачки листић тако 
што, пошто је претходно прозван, прилази столу 
председавајућег. Председавајући уручује одборнику 
гласачки листић, а секретар Скупштине, означава код 
имена и презимена одборника у списку одборника да 
му је гласачки листић уручен. 

Кад одборник попуни гласачки листић, прилази 
месту где се налази гласачка кутија и убацује у њу 
гласачки листић, а секретар Скупштине, код имена и 
презимена одборника у списку, означава да је 
одборник гласао.  

Гласачка кутија мора бити празна и од 
провидног материјала. 

 
Члан 22. 

Пошто је гласање завршено, Комисија 
утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је 
гласање и обављено.  
           Пре отварања гласачке кутије, пребројаће се 
неупотребљени гласачки листићи и ставити у посебан 
коверат, који ће бити запечаћен. 
 

Члан 23. 
 Утврђивање резултата гласања обухвата 
податке о броју:  

- неупотребљених гласачких листића,  
- употребљених гласачких листића,  
- неважећих гласачких листића,  
- важећих гласачких листића,  
- гласова које је добио кандидат, односно 

кандидати. 
 

Утврђивање резултата гласања обухвата и 
констатацију, који кандидат је изабран, односно да 
ниједанкандидат није изабран прописаном већином. 

 

            A Képviselő-testület elnökjelöltje nem vezetheti a 
szavazást, és nem is segíthet a szavazás vezetésében. 

 
20. szakasz 

            A szavazás szavazólapokon történik. 
           Mindegyik szavazólap egyforma méretű, formájú 
és színű, valamint a Képviselő-testület pecsétjével 
hitelesített. 
            A nyomtatott szavazólapok száma megegyezik a 
képviselők számával. 
         Minden megismételt szavazáshoz a szavazólapok 
más színben kerülnek nyomtatásra. 
         A szavazólapok szövegét az ügyrend 2. 
szakaszának 5. bekezdésével összhangban írják ki. 
         A jelöltek nevei a szavazólapokon, a jelöltek 
névjegyzékén meghatározott sorrend szerint szerepelnek. 
Minden jelölt neve előtt sorszám van. 
         A szavazat egy jelöltre adható le, és pedig a 
szavazólapon felsorolt jelöltek közül, a szavazás azon 
jelölt neve előtti sorszám bekeretezésével történik, akire a 
képviselő leadja szavazatát. 
        Ha mindössze egy javaslat érkezett a Képviselő-
testület elnöke személyére vonatkozóan, a szavazás a 
„mellette” vagy „ellene” bekeretezésével történik. 
 

21. szakasz 
         A képviselő oly módon veszi át a szavazólapot, 
hogy miután szólították, az elnöklő asztalához fárad. Az 
elnöklő átadja a képviselőnek a szavazólapot, a 
Képviselő-testület titkára pedig feltünteti a képviselők 
jegyzékén a képviselő neve mellett, hogy átvette a 
szavazólapot. 
         Amikor a képviselő kitölti a szavazólapot, a 
szavazóurnához fárad, melybe beledobja a szavazólapot, 
a Képviselő-testület titkára pedig feltünteti a képviselők 
jegyzékén a képviselő neve mellett, hogy szavazott. 
        
         A szavazóurnának üresnek és átlátszó anyagból kell 
lennie. 

 
22. szakasz 

         Amikor a szavazás befejeződik, a bizottság 
ugyanabban a helyiségben állapítja meg a szavazás 
eredményét, ahol a szavazás zajlott. 
         A szavazóurna felnyitása előtt, meg kell számolni a 
felhasználatlan szavazólapokat, majd egy külön borítékba 
kell tenni, mely lepecsételésre kerül. 

 
23. szakasz 

A szavazás eredményének megállapítása 
tartalmazza a következő számadatokat: 

- a felhasználatlan szavazólapok számát, 
- a felhasznált szavazólapok számát, 
- az érvénytelen szavazólapok számát, 
- az érvényes szavazólapok számát, 
- a jelöltre, illetve a jelöltekre adott szavazatok 

számát. 
-  

            A szavazás eredményének megállapítása 
tartalmazza a jelölt kiválasztásának meghatározását is, 
illetve annak a tényét, hogy egyik jelölt sem került 
kiválasztásra a szavazatok előírt többségével. 
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Члан 24. 

 Неважећим гласачким листићем, сматра се:  
1. непопуњени гласачки листић,  
2. гласачки листић из кога се не може са 

сигурношћу утврдити за који је предлог  
одборник гласао, 

3. гласачки листић на коме је заокружен 
већи број кандидата од броја који се бира. 

Члан 25. 
О утврђивању резултата гласања Комисија 

саставља записник који потписују сви чланови 
Комисије. У записник се обавезно уноси дан и сат 
гласања. 
 На основу записника из претходног става, 
Председник комисије подноси Скупштини извештај о 
резултатима тајног гласања за избор Председника 
Скупштине. 
 

Члан 26. 
За председника Скупштине изабран је 

одборник који је добио већину гласова од укупног 
броја одборника. 

Ако је за избор председника предложен само 1 
кандидат, који не добије потребну већину гласова, 
гласање ће се поновити за истог кандидата, на истој 
седници. 

Ако су за избор председника предложена 2 
кандидата, од којих ниједан не добије потребну 
већину гласова, гласање ће се поновити за исте 
кандидате, на истој седници. 

У другом кругу изабран је кандидат који добије 
већину гласова од укупног броја одборника. 

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених 
кандидата не добије потребну већину гласова, 
поступак кандидовања и избора се понавља. 

 
 

Члан 27. 
Председник Скупштине ступа на дужност по 

објављивању резултата гласања и преузима вођење 
седнице. 

 
Члан 28. 

Предлагање и избор заменика председника 
Скупштине спроводи се по истом поступку који је 
Пословником утврђен за избор председника 
Скупштине. 

 
4. Постављење секретара и заменика секретара 
Скупштине 
 

Члан 29. 
Скупштина, на конститутивној седници, 

поставља секретара Скупштине из реда 
дипломираних правника. 

За секретара Скупштине општине може бити 
постављено лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 

 
24. szakasz 

            Érvénytelen szavazólapnak tekintendő: 
1. a kitöltetlen szavazólap, 
2. az a szavazólap, melyről nem derül ki 

egyértelműen, hogy melyik jelöltre szavazott a 
képviselő, 

3. az a szavazólap, melyen a megválasztandó 
jelöltek számától több jelölt került bekeretezésre. 

25. szakasz 
                A bizottság a szavazás eredményének 
megállapításáról jegyzőkönyvet készít, melyet a bizottság 
minden tagja aláír. A jegyzőkönyvbe kötelezően fel kell 
tüntetni a szavazás napját és óráját. 
                Az előző bekezdés szerinti jegyzőkönyv alapján 
a bizottság elnöke jelentést tesz a Képviselő-testületnek a 
Képviselő-testület elnöke titkos szavazással történő 
megválasztásának eredményeiről.  
 

26. szakasz 
                A Képviselő-testület elnökévé az a jelölt kerül 
megválasztásra, aki elnyerte a Képviselő-testület 
képviselői összlétszámának szavazattöbbségét. 
               Ha az elnökválasztásra mindössze egy jelöltet 
javasoltak, aki nem kapta meg a kellő többségű 
szavazatszámot, ugyanerre a személyre vonatkozóan, 
ugyanazon az ülésen a szavazást meg kell ismételni. 

          Amennyiben két jelöltet javasoltak, akik közül 
egyik sem kapta meg a kellő többségű szavazatszámot, 
még ugyanazon az ülésen mindkét jelöltre a szavazást 
meg kell ismételni. 

          A második körben az a jelölt nyer megválasztást, 
aki mellett a képviselők összlétszámának többsége 
szavazott. 

         Ha a második körben sem kapja meg egyik jelölt 
sem a kellő többségű szavazatszámot, a jelölési és a 
választási folyamatot meg kell ismételni. 

 
27. szakasz 

             A Képviselő-testület elnökének megbízatása a 
szavazás eredményeinek közzétételét követően 
kezdődik, és átveszi az ülés vezetését. 
 

28. szakasz 
        A Képviselő-testület elnökhelyettesének jelölése 

és megválasztása, az ügyrendben az elnök 
megválasztására megállapított eljárás szerint történik. 

 
 

4. A Képviselő-testület titkárának és 
titkárhelyettesének tisztségbe helyezése 
 

29. szakasz 
       A Képviselő-testület az alakuló ülésen helyezi 

tisztségbe a Képviselő-testület titkárát, az okleveles 
jogászok köréből. 

       A Községi képviselő-testület titkárának tisztségére 
az a személy nevezhető ki, aki felsőoktatását a 
jogtudományok tudományágban, legalább 240 kreditpont 
tartamban, négyéves alapképzésen,  mesterképzésen, 
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, са 
положеним стручним испитом за рад у органима 
управе и радним искуством од најмање 3 године. 

Секретар Скупштине се поставља на предлог 
председника Скупштине, јавним гласањем, на 4 
године и може бити поново постављен.  

 
Предлог садржи име и презиме кандидата, 

биографију и образложење. 
Секретар Скупштине је постављен ако је 

добио већину гласова присутних одборника. 
 
Ако кандидат за секретара Скупштине не 

добије потребан број гласова за постављење, 
председник Скупштине у року од 7 дана поново ће 
предложити кандидата за секретара Скупштине. 

До постављења секретара Скупштине, 
послове из његове надлежности обављаће секретар 
из претходног сазива Скупштине. 

Секретар Скупштине може да има заменика, 
који га замењује у случају његовеодсутности или 
спречености да обавља своју дужност. 

Заменик секретара Скупштине поставља се на 
исти начин и под истим условима као и секретар 
Скупштине. 

 
III –ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 
 

1. Избор 
Члан 30. 

Скупштина бира извршне органе, по правилу, 
на конститутивној или првој наредној седници,а 
најкасније у року од месец дана од дана 
конституисања. 

 
Члан 31. 

Председника општине, заменика председника 
општине и чланове Општинског већа, Скупштина бира 
на време од 4 године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. 

 
Члан 32. 

Председника општине бира Скупштина, из 
реда одборника. 

Кандидата за председника општине предлаже 
председник Скупштине. 

Образложени предлог кандидата за 
председника општине председник Скупштине 
саопштава одборницима. 

Предложени кандидат за председника 
општине има право да се представи Скупштини. 

 
Члан 33. 

Заменика председника општине бира 
Скупштина из реда одборника. 

Кандидата за заменика председника општине 
предлаже кандидат за председника општине. 

mesterképzési szaktanulmányokon, akadémiai 
szaktanulmányokon, szakképzési szaktanulmányokon, 
illetve legalább négyéves alapképzésen, vagy egyetemi 
szaktanulmányokon végezte, a közigazgatási szervekben 
való munkára jogosító szakvizsgával és legalább 
hároméves munkatapasztalattal rendelkezik. 

 
      A Képviselő-testület titkárának tisztségbe 

helyezése a Képviselő-testület elnökének javaslata 
alapján történik, négy éves megbízatási időszakra, és újra 
tisztségbe helyezhető. 
          A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, 
életrajzát, és az indoklást. 
          A Képviselő-testület titkára akkor van tisztségbe 
helyezve, ha a jelenlévő képviselők többsége mellette 
szavazott. 
       Ha a Képviselő-testület titkárjelöltje nem kapta meg a 
kellő többségű szavazatszámot a tisztségbehelyezéshez, 
a Képviselő-testület elnöke 7 napon belül újból jelöltet 
javasol a Képviselő-testület titkári tisztségére. 
        A Képviselő-testület titkárának tisztségbe 
helyezéséig a hatáskörébe tartozó feladatokat a 
Képviselő-testület előző összetételének titkára végzi. 
        A titkárnak lehet helyettese, aki őt távolléte, vagy a 
tisztsége ellátásának akadályoztatása esetén helyettesíti. 
 
         A Képviselő-testület titkárának helyettesét 
ugyanazon módon és feltételekkel helyezik tisztségbe 
mint a Képviselő-testület titkárát. 
 

III - A KÖZSÉG VÉGREHAJTÓ SZERVEINEK 
MEGVÁLASZTÁSA ÉS FELMENTÉSE 

 
1. Megválasztás 

30. szakasz 
         A Képviselő-testület a végrehajtó szerveket szabály 
szerint az alakuló vagy az azt követő első ülésen, 
legkésőbb az alakuló üléstől számított egy hónapon belül 
választja meg. 
 

31. szakasz 
         A község polgármesterét, a község polgármester 
helyettesét és a Községi Tanács tagjait a Képviselő-
testület 4 évre szólóan választja meg, titkos szavazással, 
a képviselők összlétszámának többségével. 

 
32. szakasz 

         A község polgármesterét a Képviselő-testület a 
képviselők sorából választja meg. 

     A község elnökének személyére a Képviselő-
testület elnöke tesz javaslatot. 

     A Képviselő-testület elnöke közli a képviselőknek a 
községi elnökjelöltre vonatkozó, indoklással ellátott 
javaslatot. 
          A javasolt községi elnökjelöltnek jogában áll 
bemutatkoznia a Képviselő-testületnek. 

 
33. szakasz 

          A község polgármester helyettesét a Képviselő-
testület a képviselők sorából választja meg. 
          A község elnökjelöltje tesz javaslatot a község 
elnökhelyettesének személyére. 
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Образложени предлог кандидата за заменика 
председника општинеодборницима саопштава 
кандидат за председника општине. 

 
 Члан 34. 

Скупштина бира 7 чланова Општинског већа. 
        
Чланови Општинског већа које бира 

Скупштина не могу истовремено бити и одборници. 
Кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника општине. 
Образложени предлог кандидата за чланове 

Општинског већа одборницима саопштава кандидат 
за председника општине. 

Члан 35. 
О предложеним кандидатима за председника 

општине, заменика председника општине и чланове 
Општинског већа, Скупштина одлучује истовремено. 

Тајно гласање врши се заокруживањем „за“ 
или „против“ предлога у целини, по поступку 
предвиђеном Пословником за доношење одлука 
Скупштине тајним гласањем. 

 
Члан 36. 

Председнику општине и заменику председника 
општине избором на те функције престаје мандат 
одборника у Скупштини. 

Одборнику који буде изабран за члана 
Општинског већа престаје одборнички мандат. 

Престанак мандата одборника који је изабран 
за члана Општинског већа, по преузимању функције, 
председник Скупштине утврђује на наредној седници 
Скупштине. 

 
2. Разрешење и оставка 

Члан 37. 
Председник општине може бити разрешен пре 

истека времена на које је изабран и може поднети 
оставку. 

Председник општине може бити разрешен на 
образложени предлог најмање трећине одборника, на 
исти начин на који је изабран.  

 
О предлогу за разрешење председника 

општине мора се расправљати и одлучивати у року од 
15 дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине. 

Ако Скупштина не разреши председника 
oпштине, одборници који су поднели предлог за 
разрешење не могу поново предложити разрешење 
председника општине пре истека рока од 6  месеци од 
одбијања претходног предлога. 

 
Члан 38. 

Разрешењем или оставком председника 
општине престаје мандат заменика председника 
општине и Општинског већа. 
 

Члан 39. 
Заменик председника општине, односно члан 

          A község elnökjelöltje közli a képviselőknek a 
községi elnökhelyettes jelöltre vonatkozó, indoklással 
ellátott javaslatot. 
 

34. szakasz 
           A Képviselő-testület megválasztja a Községi 
Tanács 7 tagját. 
           A Községi Tanács tagjai, amelyeket a Képviselő-
testület választ, nem lehetnek egy időben képviselők is. 

       A Községi Tanács tagjainak jelöltjeit a község 
elnökjelölt javasolja. 

       A község elnökjelöltje közli a képviselőknek a 
Községi Tanács jelöltjeire vonatkozó, indoklással ellátott 
javaslatot. 

35. szakasz 
              A községi elnök jelöltről, a községi elnökhelyettes 
jelöltről és a Községi Tanács tagjai jelöltjeiről a Képviselő-
testület egy időben dönt. 
             A titkos szavazás a javaslat egészére 
vonatkozóan a „mellette” vagy „ellene” bekeretezésével 
történik, azon eljárás szerint, melyet az ügyrend 
előirányoz a Képviselő-testület titkos szavazással 
meghozandó határozatai esetében. 

36. szakasz 
         A község elnökének és elnökhelyettesének 

megválasztásával megszűnik a képviselői mandátumuk a 
Képviselő-testületben. 

        A képviselőnek, akit a Községi Tanács tagjává 
választanak, megszűnik a képviselői mandátuma. 

        A Községi Tanács tagjává választott képviselő 
mandátumának megszűnését, a tisztség átvételét 
követően, a Képviselő-testület elnöke állapítja meg a 
Képviselő-testület következő ülésén. 

 
2. Felmentés és lemondás 

37. szakasz 
        A község elnöke felmenthető, illetve lemondhat a 

megbízatási ideje lejárta előtt. 
 
        A község elnöke felmenthető a megbízatási ideje 

lejárta előtt, a képviselők legalább egyharmadának 
indoklással ellátott javaslatára, ugyanolyan eljárás szerint, 
mint kiválasztásakor. 

        A község elnökének felmentésére irányuló 
javaslatot a Képviselő-testület elnökének való átadásától 
számított 15 napos határidőn belül a Képviselő-
testületnek meg kell vitatnia, és döntést kell hoznia. 

        Amennyiben a Képviselő-testület nem menti fel a 
község polgármesterét, a javaslatot átadó képviselők az 
előző felmentési javaslatuk elutasításától számított 6 
hónapos határidőn belül nem javasolhatják újra a község 
elnökének felmentését. 

 
38. szakasz 

        A község elnöke felmentésével megszűnik a 
község elnökhelyettesének és a Községi Tanácsnak a 
megbízatása is. 

 
39. szakasz 

       A község elnökhelyettese, illetve a Községi 
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Општинског већа може бити разрешен пре истека 
времена на које је изабран и може поднети оставку. 

Заменик председника општине, односно члан 
Општинског већа, може бити разрешен на предлог 
председника општине или најмање 1/3 одборника, на 
исти начин на који је изабран. 

 
Када предлог за  разрешење заменика 

председника општине или члана Општинског већа 
подноси председник општине, дужан је да 
истовремено Скупштини поднесе предлог за избор 
новог заменика председника општине или члана 
Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и избору. 

Члан 40. 
Председник општине, заменик председника 

општине или члан Општинског већа који су разрешени 
или су поднели оставку, остају на дужности и врше 
текуће послове до избора новог председника 
општине, заменика председника општине или члана 
Општинског већа. 

Престанком мандата Скупштине престаје 
мандат извршних ограна општине, с тим да они врше 
текуће послове из своје надлежности до ступања на 
дужност нових извршних органа, односно 
председника и чланова привременог органа ако 
Скупштини престане мандат због распуштања 
Скупштине. 

 
 
IV – ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
1. Председник Скупштине  

 
Члан 41. 

Председник Скупштине:  
- сазива и председава седницама Скупштине; 

 
- стара се о примени Пословника; 

 
- стара се о остваривању јавности рада 

Скупштине; 
 

- потписује акта која доноси Скупштина; 
 

- представља Скупштину; 
- стара се о благовременом и усклађеном раду 

радних тела Скупштине; 
- врши и друге послове утврђене законом, 

Статутом општине, Пословником, као и 
одлукама Скупштине. 

 
 

Члан 42. 
Председнику Скупштине престаје функција 

пре истека времена на које је изабран: оставком, 
разрешењем или престанком мандата одборника.  

 
У случају подношења оставке усмено или у 

писаној форми, председнику Скупштине престаје 
функција даном одржавања седнице на којој је поднео 
оставку, односно на првој наредној седници 
Скупштине, ако је оставку поднео у времену између 2 

Tanács tagja felmenthető, és lemondhat a megbízatási 
ideje lejárta előtt. 

       A község elnökhelyettese, illetve a Községi Tanács 
tagja felmenthető a megbízatási ideje lejárta előtt a 
község elnökének, vagy a képviselők legalább 
egyharmadának javaslatára ugyanolyan módon, mint 
ahogyan a megválasztás történt. 

      A község elnökhelyettese, illetve a Községi Tanács 
tagja felmentésére irányuló javaslattal egy időben a 
község elnökének köteles javaslatot beterjesztenie a 
község új elnökhelyettesének, vagy Községi Tanács 
tagjára vonatkozóan a községi Képviselő-testületnek, 
mely egy időben hozza meg a határozatot a felmentésről 
és a kinevezésről. 

40. szakasz 
     A község elnöke, elnökhelyettese vagy a Községi 

Tanács tagja, akit felmentettek vagy önként mondott le, 
továbbra is elvégzi feladatait és a folyó ügyeit, mindaddig 
míg meg nem történik a község új elnökének, 
elnökhelyettesének vagy a Községi Tanács új tagjának 
kiválasztása.  

    A községi Képviselő-testület megbízatásának 
megszűnésével megszűnik a községi végrehajtó szervek 
mandátuma is, azzal hogy továbbra is elvégzik 
feladataikat és a folyó ügyeket, mindaddig míg meg nem 
történik az új végrehajtó szervek tisztségbe lépése, illetve 
az átmeneti szerv elnökének és tagjainak kiválasztása, ha 
a községi Képviselő-testület mandátuma a Képviselő-
testület feloszlatása miatt szűnt meg. 

 
IV - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZÉSE 
 1.  A Képviselő-testület elnöke 
 

41. szakasz 
A Képviselő-testület elnöke: 

- összehívja a Képviselő-testület ülését, elnököl az 
üléseken, 

- gondoskodik a Képviselő-testület ügyrendjének 
alkalmazásáról, 

- gondoskodik a Képviselő-testület munkájának 
nyilvánosságáról, 

- aláírja a Képviselő-testület által meghozott 
ügyiratokat, 

- képviseli a Képviselő-testületet, 

- gondoskodik a Képviselő-testület munkatestületei 
időszerű és összehangolt munkájáról, 

- végzi a törvénnyel, a község statútumával és a 
Képviselő-testület ügyrendjében, valamint a 
Képviselő-testület ügyirataiban meghatározott 
egyéb feladatokat is. 

 
42. szakasz 

        A Képviselő-testület elnökének megbízatása 
megszűnhet annak lejárta előtt: lemondással, a tisztsége 
alóli felmentése és a képviselői mandátumának 
megszűnése alapján. 

    Amennyiben a Képviselő-testület elnöke szóban 
vagy írásban mond le, tisztsége annak az ülésnek a 
napjától számítva szűnik meg, melyen bejelentette 
lemondását, illetve a Képviselő-testület első következő 
ülésétől, ha lemondását két ülés közötti időszakban adta 
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седнице.  
О поднетој оставци не отвара се расправа, 

нити се одлучује, већ се престанак функције 
председника само констатује. 
 

Члан 43. 
Председник Скупштине може бити разрешен 

пре истека мандата:  
1. на лични захтев, 
2. на предлог најмање трећине одборника. 

 
Предлог се подноси у писаној форми и мора 

бити образложен. 
Разрешење се врши на начин и по поступку 

који је предвиђен за његов избор. 
 
Скупштина је обавезна да се о предлогу за 

разрешење председника Скупштине изјасни на првој 
наредној седници, од дана његовог подношења. 

Члан 44. 
У случају престанка мандата одборника, 

председнику Скупштине престаје функција 
председника даном одржавања седнице на којој је 
утврђено да му је мандат престао. 
 

Члан 45. 
У случају престанка функције председника 

Скупштине, пре истека времена на које је изабран, 
Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној 
седници, започети поступак избора председника 
Скупштине, у складу са одредбама Пословника.  

 
Ако је председнику Скупштине престао мандат 

пре истека времена на које је изабран, дужност 
председника Скупштине, до избора новог 
председника, врши заменик председника Скупштине.  

 
Гласањем за избор председника Скупштине 

руководи заменик председника Скупштине, коме у 
раду помаже секретар Скупштине.  

Кандидат за председника Скупштине не може 
руководити гласањем нити помагати у руковођењу. 
 
 
2. Заменик председника Скупштине  
 

Члан 46. 
Заменик председника Скупштине помаже 

председнику Скупштине у вршењу послова из његове 
надлежности.  

Заменик председника Скупштине замењује 
председника у случају његове одсутности, 
спречености да обавља функцију или на основу 
посебног овлашћења. 
 

Члан 47. 
Заменику председника Скупштине престаје 

функција пре истека времена на које је изабран: 
оставком, разрешењем или престанком мандата 
одборника, по поступку и на начин предвиђеним за 

át. 
   A benyújtott lemondásról a Képviselő-testület nem 

nyit vitát, nem dönt róla, hanem csak megállapítja az 
elnök tisztségének megszűnését. 

 
43. szakasz 

    A Községi Képviselő-testület elnöke, mandátumának 
lejárta előtt is felmenthető, mégpedig: 

1. személyes igénylésre, 
2. a képviselők legalább egyharmadának 

javaslatára. 
   E javaslatot írásban kell benyújtani és kötelező 

megindokolni. 
   A Községi Képviselő-testület elnökének felmentése 

ugyanolyan módon és eljárással történik, mint a nevezett 
megválasztása.. 

   A Képviselő-testület köteles a Képviselő-testület 
elnökének felmentéséről szóló javaslatról az annak 
átadásától számított első soron következő ülésen dönteni. 

44. szakasz 
      Ha a Képviselő-testület elnökének képviselői 

mandátuma megszűnik, elnöki tisztsége annak az 
ülésnek a napjától számítva szűnik meg, melyen 
megállapítást nyert mandátuma megszűnése. 

 
45. szakasz 

      Abban az esetben, ha a Képviselő-testület 
elnökének tisztsége megbízatási ideje lejárta előtt 
megszűnik, a Képviselő-testület ugyanazon, vagy 
legkésőbb a következő ülésen megkezdi a Képviselő-
testület elnöke megválasztásának eljárását az ügyrend 
rendelkezéseivel összhangban. 

      Ha a Képviselő-testület elnökének tisztsége 
megbízatási ideje lejárta előtt szűnik meg, a Képviselő-
testület elnökének kötelezettségeit az új elnök 
megválasztásáig a Képviselő-testület elnökhelyettese 
látja el. 

      A Képviselő-testület elnökének megválasztásakor 
a szavazást a Képviselő-testület elnökhelyettese vezeti, 
akinek munkáját a Képviselő-testület titkára segíti. 

      A Képviselő-testület elnöki tisztségére jelölt 
személy nem vezetheti a szavazást, és nem segíthet 
annak vezetésében. 

 
2.  A Képviselő-testület elnökhelyettese 

 
46. szakasz 

       A Képviselő-testület elnökhelyettese segít a 
Képviselő-testület elnökének a hatáskörébe tartozó 
feladatok végzésében. 

       A Képviselő-testület elnökhelyettese helyettesíti az 
elnököt annak távollétében vagy akadályozottsága, illetve 
külön meghatalmazás esetén. 

 
 

47. szakasz 
        A Képviselő-testület elnökhelyettesének 

megbízatása megszűnhet annak lejárta előtt: 
lemondással, a tisztsége alóli felmentése és a képviselői 
mandátumának megszűnése alapján, az elnök 
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престанак функције председника Скупштине. 
 
У случају престанка функције заменика 

председника Скупштине пре истека времена на које је 
изабран, избор заменика председника Скупштине 
врши се по поступку и на начин предвиђен за избор 
председника Скупштине, с тим што поступком за 
избор руководи председник Скупштине, коме у раду 
помаже секретар Скупштине. 

 
 

3. Секретар Скупштине 
 

Члан 48. 
Секретар Скупштине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган Републике, 
односно Аутономне покрајине који врши надзор над 
радом и актима Скупштине општине. 
 

Члан 49. 
Секретар Скупштине: 

- стара се о обављању стручних послова у вези 
са сазивањем и одржавањем седница 
Скупштине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним  за 
њихов рад; 

- помаже председнику и заменику председника 
Скупштине и председницима радних тела 
Скупштине у раду; 

- обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине, Пословником и другим 
актима Скупштине. 

 
 

Члан 50. 
Секретара Скупштине поставља Скупштина. 
 
Његова функција престаје конституисањем 

ново изабране Скупштине, при чему он врши своје 
задатке до постављења новог секретара. 

 
За свој рад секретар је одговоран Скупштини 

и председнику Скупштине. 
 

Члан 51. 
Секретару Скупштине престаје функција пре 

истека времена на које је постављен, оставком или 
разрешењем. 

У случају подношења оставке, секретару 
Скупштине престаје функција даном одржавања 
седнице на којој је поднео оставку, односно на првој 
наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у 
времену између 2 седнице.  

О поднетој оставци не отвара се расправа, 
нити се одлучује, већ се престанак функције 
секретара по овом основу само констатује. 

Скупштина општине може, на образложен 
предлог председника Скупштине, разрешити 
секретара, као и заменика секретара Скупштине, пре 
истека мандата, на начин и по поступку предвиђеном 
за постављење секретара Скупштине. 

tisztségének megszűnése esetére előirányozott eljárás 
szerint és módon. 

        Amennyiben a Képviselő-testület 
elnökhelyettesének megbízatása annak lejárta előtt 
megszűnik, a Képviselő-testület elnökhelyettesének 
megválasztása az elnök megválasztásával megegyező 
eljárás szerint és módon történik, azzal, hogy 
megválasztásakor a szavazást a Képviselő-testület 
elnöke vezeti, akinek munkáját a Képviselő-testület titkára 
segíti. 

 
3.  A Képviselő-testület titkára 

 
48. szakasz 

             A Községi Képviselő-testület titkára felelős az 
adatok, iratok és okiratok időben történő benyújtásáért, 
amikor azt a köztársaság vagy az autonóm tartomány, a 
Községi Képviselő-testület munkájának és ügyiratainak 
ellenőrzésére illetékes szerve megköveteli 

 
49. szakasz 

A Képviselő-testület titkára: 
- a Képviselő-testület és annak munkatestületei 
üléseinek összehívásával és lefolytatásával 
kapcsolatos szak-teendőkről gondoskodik és 
irányítja a munkájukkal kapcsolatos adminisztratív 
munkát, 
-segíti a Képviselő-testület elnöke és 
elnökhelyettese, valamint a munkatestületek 
elnökei munkáját 
- elvégez a törvénnyel, a község statútumával és 
a Képviselő-testület ügyrendjében, valamint a 
Képviselő-testület ügyirataiban meghatározott 
egyéb feladatokat is. 

 
50. szakasz 

       A Képviselő-testület titkárát a Képviselő-testület 
helyezi tisztségbe. 

       Az újonnan megválasztott Képviselő-testület 
megalakulásával a Képviselő-testület titkárának tisztsége 
megszűnik, de ellátja kötelezettségeit az új titkár 
tisztségbe helyezéséig. 

       A titkár munkájáért a Képviselő-testületnek és a 
Képviselő-testület elnökének felel. 

 
51. szakasz 

       A Képviselő-testület titkárának tisztsége 
megszűnhet a megbízatási ideje lejárta előtt: 
lemondásával és a tisztsége alóli felmentésével. 

       Amennyiben a Képviselő-testület titkára lemond, 
tisztsége annak az ülésnek a napjától számítva szűnik 
meg, melyen bejelentette lemondását, illetve a Képviselő-
testület első következő ülésétől, ha lemondását két ülés 
közötti időszakban adta át. 

       A benyújtott lemondásról a Képviselő-testület nem 
nyit vitát, nem dönt róla, hanem csak megállapítja a titkár 
tisztségének megszűnését. 

       A Képviselő-testület a Képviselő-testület 
elnökének indoklással ellátott javaslatára a megbízatása 
lejárta előtt felmentheti tisztsége alól a Képviselő-testület 
titkárát és titkárhelyettesét, a tisztségbe helyezésével 
azonos  módon és eljárással. 
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4. Одборничке групе 
 

Члан 52. 
Одборници Скупштине имају право да 

образују одборничке групе. 
Одборничку групу чине одборници који 

припадају једној политичкој странци, коалицији 
странака, другој политичкој организацији или групи 
грађана, која има најмање 5одборника. 

Одборничку групу могу удруживањем да 
образују и одборници који припадају политичкој 
странци, коалицијама странака, другој политичкој 
организацији или групи грађана, које имају мање од 5 
одборника. 

Одборничка група се конституише тако што се 
председнику Скупштине подноси списак чланова 
одборничке групе који је потписао сваки њен члан. На 
списку се посебно назначава шеф одборничке групе 
који представља одборничку групу. Одборничка група 
може овластити другог члана да замењује шефа 
одборничке групе. 

Одборник може бити члан само 
једнеодборничке групе. 

О промени састава одборничке групе њен 
шеф, у писаној форми обавештава председника 
Скупштине, уз оверену писану сагласност одборника 
који мења припадност одборничкој групи. 

 
О образовању нове одборничке групе и о 

променама у постојећим, обавештавају се одборници 
Скупштине на првој наредној седници. 

 
Члан 53. 

Административно-техничке послове за 
потребе одборничких група обавља Стручна служба 
за скупштинске послове и послове Општинског већа 
(у даљем тексту: Стручна служба). 

 
5. Радна тела Скупштине 

 
Члан 54. 

За разматрање и претресање питања из 
надлежности Скупштине, за давање мишљења на 
предлоге одлука и других општих аката које доноси 
Скупштина, и ради вршења других послова, образују 
се стална, посебна стална и повремена радна тела, у 
складу са Статутом општине и Пословником. 
 
 
5.1. Стална радна тела 
 
5.1.1. Образовање и састав 
 

Члан 55. 
Чланови сталних радних тела бирају се из 

реда одборника и грађана, за мандатни период за 
који су изабрани одборници Скупштине. 

 
Актом о избору чланова сталног радног тела 

 
4.  Képviselői csoportok 
 

52. szakasz 
        A Képviselő-testület képviselői képviselői 

csoportot hozhatnak létre. 
        A képviselői csoportot a legalább 5 képviselővel 

rendelkező, ugyanazon politikai párthoz, pártkoalícióhoz, 
más politikai szervezethez vagy polgári csoporthoz 
tartozó képviselők alkotják. 

        Összefogással képviselői csoportot hozhatnak 
létre a kevesebb, mint 5 képviselővel rendelkező politikai 
párthoz, pártkoalícióhoz, más politikai szervezethez vagy 
polgári csoporthoz tartozó képviselők is. 

 
        A képviselői csoport létrehozása oly módon 

történik, hogy a Képviselő-testület elnökének át kell adni 
a képviselői csoport tagjainak jegyzékét, melyet minden 
tag aláírt. A jegyzéken külön fel kell tüntetni a képviselői 
csoport vezetőjét, aki képviseli a képviselői csoportot. A 
képviselői csoport egyik tagját felhatalmazhatja a vezető 
helyettesítésére. 

          Egy képviselő csak egy képviselői csoport tagja 
lehet. 

          A képviselői csoport összetételének 
megváltozásáról a csoport vezetője írásos formában 
értesíti a Képviselő-testület elnökét, a képviselői 
csoporthoz való tartozását változtató képviselő hitelesített 
írásos beleegyezésével. 

          Új képviselői csoport létrehozásáról, illetve a 
meglévő  módosításáról a Képviselő-testület képviselői az 
első soron következő ülésen értesülnek. 

 
53. szakasz 

         A képviselői csoportok számára az adminisztratív-
műszaki munkákat a Képviselő-testület és a Községi 
Tanács szakszolgálata végzi (a további szövegben: 
szakszolgálat). 

 
5.  A Képviselő-testület munkatestületei 

 
54. szakasz 

        A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
kérdések megvitatása és megtárgyalása, a Képviselő-
testület által meghozott határozat és más általános 
ügyiratok javaslatainak véleményezése, valamint egyéb 
feladatok elvégzése végett a Képviselő-testület állandó, 
külön állandó és átmeneti munkatestületeket hoz létre, a 
községi statútummal és az ügyrenddel összhangban. 

 
5.1. Állandó munkatestületek 
 
5.1.1. Létrehozás és összetétel 
 

55. szakasz 
       Az állandó munkatestületek tagjait a Képviselő-

testület a képviselők és a polgárok sorából választja, 
megbízatásuk pedig a Képviselő-testület képviselők 
mandátumának időszakára szól. 

      Az állandó munkatestületek tagjai megválasztására 
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утврђује се број и састав чланова радног тела. 
 
 

Члан 56. 
Чланове сталних  радних тела Скупштине 

предлажу одборничке групе, односно политичке 
странке, коалиције странака, политичке организације 
или групе грађана које су освојиле одборничке 
мандате у Скупштини, сразмерно броју одборника 
које имају у Скупштини.  

Чланове сталних радних тела из реда грађана 
могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, 
јавне службе, невладине и друге организације 
основане у области за коју се радно тело образује. 

 
Одборник може бити члан највише 2 стална 

радна тела. 
О предложеној листи за избор чланова 

сталног радног тела Скупштина одлучује у целини, 
јавним гласањем. 

Стално радно тело је изабрано ако је за њега 
гласала већина присутних одборника. 

 
Ако стално радно тело не буде изабрано, цео 

поступак се понавља. 
 

Члан 57. 
Прву седницу сталног радног тела сазива 

председник Скупштине. 
До избора председника сталног радног тела, 

првом седницом председава најстарији члан одбора. 
Стално радно тело на првој седници бира 

председника и заменика председника већином 
гласова од укупног броја чланова.  

Председник одбора бира се из реда 
одборника Скупштине.  

Члан 58. 
Председник сталног радног тела организује 

рад, сазива и председава седницама сталног радног 
тела, формулише закључке и о томе обавештава 
председника и секретара Скупштине. 

Заменик председника сталног радног тела 
замењује председника сталног радног тела у случају 
његове спречености или одсутности. 

 
Члан 59. 

Скупштина може, и пре истека времена на који 
су изабрани, разрешити поједине чланове сталних 
радних тела и изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. 

Предлог за разрешење члана сталног радног 
тела може поднети председник Скупштине, стално 
радно тело или предлагачи из члана 56. став 1. 
Пословника, на чији је предлог изабран. 

Ако предлог за разрешење појединих чланова 
одбора подноси предлагач из члана 56. став 1. 
Пословника на чији су предлог исти именовани, дужан 
је да уз предлог за разрешење поднесе и предлог за 
именовање нових чланова. Скупштина истовремено 
доноси одлуку о разрешењу и о именовању. 

 
Члан сталног радног тела је разрешен, 

vonatokozó ügyirat meghatározza a munkatestület 
tagjainak számát és összetételét. 

 
56. szakasz 

      A Képviselő-testület állandó munkatestületeinek 
tagjait a képviselői csoportok, illetve politikai pártok, 
pártkoalíciók, politikai szervezetek vagy pedig polgári 
csoportok javasolják, akik képviselői mandátumhoz 
jutottak a Képviselő-testületben, a képviselői mandátumuk 
számával arányosan. 

      Az állandó munkatestületek polgárok sorából 
választott tagjait javasolhatják polgári egyesületek, helyi 
közösségek, közszolgálatok, azon területhez tartozó civil 
és egyéb szervezetek, melyekkel kapcsolatosan az adott 
munkatestület létrejön. 

     Egy képviselő legfeljebb két állandó munkatestület 
tagja lehet. 

      Az állandó munkatestület tagjai kiválasztására 
javasolt jegyzékről a Képviselő-testület egészében dönt, 
nyilvános szavazással. 

      Az állandó munkatestület akkor tekinthető 
megválasztottnak, ha a jelenlévő képviselők többsége 
megszavazta. 

     Ha az állandó munkatestület nem került 
megválasztásra, az egész eljárást meg kell ismételni. 

 
57. szakasz 

    Az állandó munkatestület első ülését a Képviselő-
testület elnöke hívja össze. 

     A bizottság elnökének megválasztásáig, az első 
ülést a legidősebb képviselő, bizottság tag vezeti.  

     Az állandó munkatestület az első ülésén 
megválasztja elnökét és elnökhelyettesét a tagok teljes 
számának többségi szavazatával. 

     A bizottság elnökét a képviselők soraiból választják.  
 

58. szakasz 
     Az állandó munkatestület elnöke megszervezi az 

állandó munkatestület munkáját, összehívja és elnököl az 
üléseken, megfogalmazza a záróhatározatokat, és erről 
értesíti a Képviselő-testület elnökét és titkárát. 

     Az állandó munkatestület elnökhelyettese 
helyettesíti az állandó munkatestület elnökét 
akadályozottsága vagy távolléte esetén. 

 
59. szakasz 

    A Képviselő-testület a megbízatásuk lejárta előtt 
felmentheti az állandó munkatestület egyes tagjait, és 
újakat nevezhet ki, egyenkénti jelöléssel és 
megválasztással. 

     Az állandó munkatestület tagjának felmentésére 
irányuló javaslatot beterjesztheti a Képviselő-testület 
elnöke, az állandó munkatestület vagy az ügyrend 56. 
szakaszának 1. bekezdése szerinti javaslatadók. 

     Amennyiben az egyes tagok felmentésére a 
javaslatot az ügyrend 56. szakaszának 1. bekezdése 
szerinti javaslatadó terjeszti be, amely javaslatára azokat 
kinevezték, köteles a felmentési javaslat mellé javaslatot 
terjeszteni be az új tagok kinevezésére is. A Képviselő-
testület a felmentésről és a kinevezésről szóló határozatot 
egy időben hozza meg. 

     Az állandó munkatestület tagja akkor tekinthető 
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односно нови члан именован кад за то гласа већина 
одборника присутних на седници Скупштине. 
 
 
5.1.2. Седнице сталних радних тела 
 

Члан 60. 
Седницу сталног радног тела сазива и њоме 

председава председник сталног радног тела. 
 
Председник сталног радног тела дужан је да 

сазове седницу на захтев најмање 1/3 чланова 
сталног радног тела, као и на захтев председника 
Скупштине. Ако то не учини у захтеваном року, 
седницу сталног радног тела може сазвати 
председник Скупштине. 

 
Члан 61. 

Стално радно тело ради у седници када је 
присутна већина чланова, а одлучује већином гласова 
присутних, осим када је Пословником другачије 
одређено. 

Када већина чланова сталног радног тела због 
службеног путовања или другог оправданог разлога 
не може да присуствује седници, председник сталног 
радног тела може одлучити да се седница одржи, а да 
одсутни чланови гласају телефоном или на други 
погодан начин. 

У случају одржавања седнице сталног радног 
тела на начин из претходног става, дневни ред 
седнице сталног радног тела унапред утврђује 
председник сталног радног тела, и о тако утврђеном 
дневном реду се не гласа и он се не може мењати. 

Позив за седницу, предлог дневног реда, 
материјал који се односи на предложени дневни ред и 
записник са претходне седнице доставља се свим 
члановима сталног радног тела штампано или путем 
електронске поште, на електронску адресу коју су они 
пријавили секретару Скупштине. 

Позив са дневним редом седнице сталног 
радног тела доставља се члановима сталног радног 
тела најкасније 2 дана пре дана одржавања седнице, 
изузетно у оправданим случајевима и у краћем року. 

 
У рок из претходног става се не рачунају дан 

пријема позива са дневним редом иданодржавања 
седнице сталног радног тела. 

Седница сталног радног тела може се сазвати 
и непосредно пре почетка или у паузи заседања 
Скупштине, осим у случају када је на дневном реду 
седнице радног тела предлог општег акта. 

 
Члан 62. 

На седницу сталног радног тела обавезно се 
позива представник предлагача акта који се на 
седници разматра. 

У раду сталног радног тела по позиву могу 
учествовати стручни и научни радници из области 
која се разматра на седници сталног радног тела, без 
права одлучивања. 

felmentettnek, illetve az új tag kinevezettnek, ha a 
Képviselő-testület ülésén jelenlévő képviselők többsége 
ezt megszavazza. 

 
5.1.2. Az állandó munkatestület ülései 
 

60. szakasz 
     Az állandó munkatestületek ülését az állandó 

munkatestület elnöke hívja össze, és ő elnököl az 
üléseken.  

     Az állandó munkatestület elnöke köteles az ülést 
összehívni az állandó munkatestületi tagok 
egyharmadának, valamint a Képviselő-testület elnöke 
kérésére. Ha ezt nem teszi meg a kért időn belül, az 
állandó munkatestület ülését a Képviselő-testület elnöke 
is összehívhatja. 

 
61. szakasz 

        Az állandó munkatestület akkor végzi munkáját az 
ülésen, ha jelen van a tagok többsége, döntéseit pedig a 
jelenlévők szavazati többségével hozza meg, kivéve, ha 
az ügyrend másképpen nem rendelkezik. 
       Amikor a munkatestület tagjainak többsége hivatali 
úton tartózkodik, vagy más indokolt okból nem tud részt 
venni az ülésen, a munkatestület elnöke dönthet úgy, 
hogy a munkatestület ülését megtartják, a távollevő  tagok 
pedig telefonon, vagy más megfelelő módon szavaznak.  
 
       Abban az esetben, amikor a  munkatestület ülését 
ilyen módon tartják meg, a  napirendjét a munkatestület 
elnök előre meghatározza és az így meghatározott 
napirendről nem tartanak szavazást és az nem 
módosítható. 
        Az ülés meghívóját, a napirend javaslatot, a javasolt 
napirendre vonatkozó anyagot és az előző ülés 
jegyzőkönyvét a munkatestület minden tagjának 
kézbesítik, nyomtatva, vagy villámpostán keresztül, a 
Képviselő-testület titkáránál lejelentett e-mail címre. 
 
        Az állandó munkatestület ülésére szóló meghívót a 
napirenddel legkésőbb 2 nappal az ülés megtartása előtt 
kézbesíteni kell az állandó munkatestület tagjainak, 
kivételesen indokolt esetekben  a határidő lehet rövidebb 
is. 
        Az előző bekezdés szerinti határidőbe nem számít 
bele a napirenddel ellátott meghívó kézbesítésének napja 
és a munkatestületi ülés megtartásának napja. 
        Az állandó munkatestület ülése összehívható 
közvetlenül a Képviselő-testület ülése elé, vagy az 
ülésezés szünetében, kivéve ha a munkatestület 
ülésének napirendjén általános ügyiratjavaslat található.  

 
62. szakasz 

         Az állandó munkatestület ülésére kötelezően meg 
kell hívni az ülésen megvitatandó ügyiratok 
beterjesztőjének képviselőjét. 
         Az állandó munkatestület munkájában meghívásra 
döntésjog nélkül részt vehetnek az állandó munkatestület 
ülésén megvitatandó területek szakértői és szakemberei. 
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Седници сталног радног тела може 
присуствовати и учествовати у раду, без права 
одлучивања, одборник Скупштине који није члан тог 
сталног радног тела. 

 
Члан 63. 

По завршеној седници стално радно тело 
подноси Скупштини извештај који садржи мишљење и 
предлоге сталног радног тела. 

 
Стално радно тело одређује известиоца који 

на седници Скупштине, по потреби, образлаже 
извештај сталног радног тела. 

 
Члан 64. 

На седници сталног радног тела води се 
записник. У записник се обавезно уносе: имена 
присутних, предлози изнети на седници, ставови 
сталног радног тела и свако издвојено мишљење. 

 
Члан 65. 

Организационе и административне послове за 
седнице сталних радних тела врши Стручна служба. 

 
5.1.3. Одбори 

Члан 66. 
Стална радна тела образују се као одбори. 
 
Одбори Скупштине су:  
 

1. Одбор за мандатно-имунитетска и 
административна питања, статут и прописе, 

2. Одбор за буџет и финансије, 
3. Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту 

животне средине,  
4. Одбор за планирање и изградњу и за 

комуналне делатности,  
5. Одбор за образовање, културу и 

информисање,  
6. Одбор за омладину, спорт, рекреацију и 

туризам, 
7. Одбор за социјалну политику и здравство,   
8. Одбор за обележавање празника, јубилеја и 

доделу признања, 
 

9. Одбор за представке и жалбе. 
 
 

Члан 67. 
Одбор за мандатно-имунитетска и 

административна питања, статут и прописеима 7 
чланова  и обавља следеће послове:  

1. разматра и утврђује предлоге аката који се 
односе на утврђивање, односно престанак 
мандата одборника, након верификације 
мандата, 

2. утврђује право политичким странкама, 
коалицијама и другим политичким 
организацијама и групама грађана које имају 
одборнике у Скупштини на финансирање, 
обезбеђење простора за рад и њихово 
функционисање, 

         Az állandó munkatestület ülésein döntésjog nélkül 
jelen lehet, és részt vehet a munkában a községi 
Képviselő-testület azon képviselő is, akik nem tagja az 
adott állandó munkatestületnek. 

 
63. szakasz 

         Az ülésének befejezését követően az állandó 
munkatestület a Képviselő-testületnek jelentést ad át, 
mely tartalmazza az állandó munkatestület véleményét és 
javaslatait. 
        Az állandó munkatestület kijelöli azt a személyt, aki a 
Képviselő-testület ülésén szükség szerint megindokolja 
az állandó munkatestület jelentését. 

 
64. szakasz 

         Az állandó munkatestület üléséről jegyzőkönyv 
készül. A jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza: a 
jelenlevők nevét, az ülésen megvitatott javaslatokat, az 
állandó munkatestület álláspontjait és minden 
különvéleményt.  

65. szakasz 
         Az állandó munkatestület üléseire a szervezési és 
adminisztratív teendőket a szakszolgálat végzi. 

 
5.1.3. Bizottságok 

66. szakasz 
         Az állandó munkatestületek bizottságként jönnek 
létre. 
       A Községi Képviselő-testület bizottságai a 
következők: 

1. Mandátum-mentelmi és Adminisztratívügyi, 
Statútum és Előírás Bizottság, 
2. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, 
3. Gazdasági, Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság,  
4. Tervezési, Építési és Közművesítési 
tevékenységügyi Bizottság,  
5. Oktatás-, Művelődés- és Tájékoztatásügyi 
Bizottság,  
6. Ifjúság-, Sport-, Rekreáció- és Turizmusügyi 
Bizottság, 
7. Szociálpolitika és Egészségügyi Bizottság,  
8. Ünnepekről és Évfordulókról való 
Megemlékezéssel, valamint Elismerések 
Odaítélésével Foglalkozó Bizottság, 
9. Beadványokkal és Panaszokkal Foglalkozó 
Bizottság. 

 
67. szakasz 

           A Mandátum-mentelmi és Adminisztratívügyi, 
Statútum és Előírás Bizottságnak 7 tagja van, és a 
következő feladatokat látja el: 

1. megvitatja és megállapítja a képviselők 
mandátumának megerősítésére, illetve 
megszűnésére vonatkozó ügyirat javaslatokat, 
a mandátumok hitelesítését követően, 

2. megerősíti a Képviselő-testületben 
képviselőkkel rendelkező politikai pártok, 
koalíciók, valamint egyéb politikai szervezetek 
és polgári csoportok munkájához és 
működéséhez helyiség pénzelésére és 
biztosítására való jogát, 
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3. утврђује предлоге о питањима везаним за 
имунитет одборника Скупштине, везаних за 
остваривање права и обавеза из рада и по 
основу рада, односно сталног рада, утврђује 
предлоге о питањима која се односе на плате, 
додатке на плате, накнаде и остала примања 
изабраних, именованих и постављених лица 
од стране органа општине, 
 
 

4. обавља и друге послове везане за 
остваривање права изабраних, именованих и 
постављених лица, као и других лица 
ангажованих од стране Скупштине,      
 

5. утврђује предлоге аката из области избора, 
именовања, постављења и разрешења, 
 

6. утврђује пречишћене текстове правних аката 
из надлежности Скупштине,  
 

7. утврђује предлоге аутентичног тумачења 
прописа чији је доносилац Скупштина, 
 

8. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
 

Члан 68. 
Одбор за буџет и финансије има 5 чланова и 

обавља следеће послове: 
1. разматра предлоге одлука о буџету и 

завршном рачуну, кредитима, зајмовима, 
таксама, накнадама, порезима и другим 
предлозима из области буџета и финансија,  
 

2. разматра предлоге програма и извештаја о 
пословању у делу финансијског пословања 
јавних предузећа, установа и других субјеката 
чији је оснивач општина,  

3. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
Члан 69. 

Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту 
животне средине има 5 чланова и обавља следеће 
послове: 

1. разматра предлоге аката из области привреде, 
пољопривреде и заштите животне средине 
који се упућују Скупштини, и даје мишљење,  
  

2. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
Члан 70. 

Одбор за  планирање и изградњу  и комуналне  
делатности има 7 чланова и обавља следеће 
послове: 

1. разматра предлоге аката из области 
урбанизма, просторног планирања, стамбене 

3. megerősíti a Képviselő-testület képviselői 
védelmi jogához, a munkából és a munka, 
illetve az állandó munka alapján eredő jogok és 
kötelezettségek megvalósításához fűződő 
kérdésekre vonatkozó javaslatokat, megerősíti 
a községi szervek részéről megválasztott, 
kinevezett és tisztségbehelyezett személyek 
fizetésére, fizetéspótlékjára, térítményére és 
egyéb jövedelmére vonatkozó kérdésekhez 
kapcsolódó javaslatokat, 

4. elvégez egyéb feladatokat is, melyek 
megválasztott, kinevezett és 
tisztségbehelyezett, mint a Képviselő-testület 
által foglalkoztatott egyéb személyek jogainak 
megvalósítására vonatkozik, 

5. megállapítja a megválasztások, kinevezések, 
tisztségbehelyezések és felmentések ügyére 
vonatkozó ügyirat javaslatokat, 

6. megállapítja a községi Képviselő-testület 
illetékességébe tartozó jogi aktusok egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét,  

7. megállapítja a Képviselő-testület által 
meghozott előírások autentikus 
értelmezésének javaslatait, 

8.   elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is.  

 
 

68. szakasz 
     A Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak 5 tagja 

van, és a következő feladatokat látja el: 
1. megvitatja a költségvetésről és a 

zárszámadásról, a hitelekről, kölcsönökről, 
illetékekről, térítményekről, adókról, valamint a 
költségvetési és a pénzügyi terület egyéb 
javaslatairól szóló határozati javaslatokat, 

2. megvitatja a közvállalatok, intézmények és a 
község által alapított egyéb szubjektumok 
ügyviteli program és jelentés javaslatainak 
pénzügyi részét, 

3. elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is. 

 
69. szakasz 

         A Gazdasági, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságnak 5 tagja van, és a következő feladatokat látja 
el: 

1. megvitatja és véleményezi a gazdaság, 
mezőgazdaság és környezetvédelem 
területéhez fűződő, a Képviselő-testületnek 
átadandó ügyirat javaslatokat, 

2. elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is. 

 
70. szakasz 

      A Tervezési, Építési és Közművesítési 
Tevékenységügyi Bizottságnak 7 tagja van, és a 
következő feladatokat látja el: 

1. megvitatja a városrendezés, a területrendezés 
megtervezésének, a lakásügy, az építési 
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области, грађевинског земљишта, пословног 
простора, изградње комуналне 
инфраструктуре, и даје мишљење,  

2. разматра предлоге програма и извештаја о 
пословању јавног комуналног предузећа и 
других субјеката чији је оснивач општина, 
односно којима је поверено обављање 
комуналне делатности,  

3. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
Члан 71. 

Одбор за образовање, културу и 
информисање има 5 чланова и обавља следеће 
послове: 

1. разматра предлоге аката из области 
образовања, културе и информисања, 
разматра предлоге програма и извештаја о 
пословању јавних предузећа, установа и 
других субјеката у овој области, чији је 
оснивач општина,  

2. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
Члан 72. 

Одбор за омладину, спорт, рекреацију и 
туризам има 5 чланова и обавља следеће послове: 

 
1. разматра предлоге аката из области која се 

тичу омладине, спорта, рекреације, и туризма, 
разматра предлоге програма и извештаја о 
пословању јавних предузећа, установа и 
других субјеката у овој области, чији је 
оснивач општина,  

2. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
Члан 73. 

Одбор за социјалну политику и здравство има 
5 чланова и обавља следеће послове: 

1. разматра предлоге аката из области социјалне 
политике,  

2. разматра предлоге аката друштвене бриге о 
деци и младима, примарне здравствене 
заштите и заштите од болести зависности, 
 

3. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 
 

Члан 74. 
Одбор за обележавање празника, јубилеја и 

доделу признања има 5 чланова и обавља следеће 
послове:  

 
1. разматра и утврђује предлоге аката из области 

обележавања празника, јубилеја и доделу 
признања, 
 

2. даје предлоге за доделу јавних признања,  
3. утврђује програме обележавања празника, 

јубилеја и обележавања других значајних 
датума, 

telkek, ügyviteli helyiségek, a közművesítési 
infrastruktúra kiépítésének területéhez 
kapcsolódó ügyirat javaslatokat, 

2. megvitatja a közművesítési közvállalat és a 
község által alapított, illetve kommunális 
tevékenységgel megbízott egyéb szubjektumok 
ügyviteli program és jelentés javaslatát, 

 
3. elvégez a Képviselő-testület határozataival 

összhangban lévő egyéb feladatokat is. 
 

71. szakasz 
          Az Oktatás-, Művelődés- és Tájékoztatásügyi 
Bizottságnak 5 tagja van, és a következő feladatokat látja 
el: 

1. megvitatja az oktatás, művelődés, tájékoztatás, 
területéhez kapcsolódó ügyirat javaslatokat, 
megvitatja a közvállalatok, intézmények és az adott 
területhez tartozó, a község által alapított egyéb 
alanyok ügyviteli program és jelentés javaslatát, 
 
2. elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is. 

 
72.szakasz 

          Az Ifjúság-, Sport-, Rekreáció- és Turizmusügyi 
Bizottságnak 5 tagja van, és a következő feladatokat látja 
el: 

1.megvitatja az ifjúság, sport, rekreáció és turizmus 
területéhez kapcsolódó ügyirat javaslatokat, 
megvitatja a közvállalatok, intézmények és az adott 
területhez tartozó, a község által alapított egyéb 
alanyok ügyviteli program és jelentés javaslatát, 
 
2. elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is. 

 
73.szakasz 

          A Szociális Politika És Egészségügyi Bizottságnak 
5 tagja van, és a következő feladatokat látja el: 

1. megvitatja a szociális politika területéhez 
kapcsolódó ügyirat javaslatokat, 

2. megvitatja a gyerekek és a fiatalokról való 
társadalmi gondoskodásról, az elsődleges 
egészségügyi és a függőségi betegségek elleni 
védelemről szóló ügyirat javaslatokat, 

3. elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is. 

 
74.szakasz 

            Az Ünnepekről és Évfordulókról Való 
Megemlékezéssel, Valamint Elismerések Odaítélésével 
Foglalkozó Bizottságnak 5 tagja van, és a következő 
feladatokat látja el: 

1.  megvitatja és megállapítja az ünnepekről és 
évfordulókról való megemlékezés, és az 
elismerések odaítélésének területéhez 
kapcsolódó ügyirat javaslatokat, 

2.  javaslatokat tesz a nyilvános elismerésekre, 
3.  megállapítja az ünnepekről és évfordulókról, és 

egyéb jelentős dátumokról való megemlékezés 
programját 
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4. обавља и друге послове везане за 
обележавања празника, јубилеја и доделу 
признања у складу са одлукама Скупштине. 

 
 

Члан 75. 
Одбор за представке и жалбе има 5 чланова и 

обавља следеће послове: 
 

1. разматра и утврђује предлоге аката везане за 
представке, разматра жалбе које су упућене 
Скупштини, а које се тичу рада органа локалне 
самоуправе, предузећа, организација и 
установе чији је оснивач Скупштина, 
 

2. предлаже начин и мере за решавање 
проблематике садржане у жалбама, 

3. обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине. 

 
5.1.4. Посебна стална радна тела Скупштине 
 

Члан 76.  
Поред сталних радних тела из члана 66. 

Пословника, Скупштина може основати и посебна 
стална радна тела, у складу са законом и другим 
прописима. 

Делокруг, број и структура чланова, избор и 
разрешење чланова, начин рада и одлучивања 
уређују се посебним актом Скупштине о оснивању 
посебног сталног радног тела. 

 
 

Општинска изборна комисија 
 

Члан 77 . 
Изборну комисију чине чланови у сталном и 

проширеном саставу. 
 

Члан 78. 
Изборну комисију у сталном саставу чине 

председник и 7 чланова које именује Скупштина на 
предлог одборничких група у Скупштини општине Ада, 
а у проширеном саставу и по 1 представник 
подносиоца изборне листе, односно предлагача 
кандидата. 

Члан 79. 
Изборна комисија има секретара кога именује 

Скупштина општине Ада који учествује у раду 
Комисије без права одлучивања. 

 
Члан 80. 

Председник и чланови Изборне комисије и њен 
секретар имају заменике. 

Председник и секретар Изборне комисије и 
њихови заменици морају бити дипломирани правници. 

  
Заменици из става 1. овог члана имају иста 

права и одговорности као и чланови које замењују. 
 

4.  elvégez az ünnepekről és évfordulókról való 
megemlékezés, és az elismerések odaítélésének 
területéhez kapcsolódó egyéb feladatokat is a 
Képviselő-testület határozataival összhangban. 

 
75.szakasz 

    A Beadványokkal és Panaszokkal Foglalkozó 
Bizottságnak 5 tagja van, és a következő feladatokat látja 
el: 

1. megvitatja és megállapítja a Képviselő-testületnek 
kézbesített beadványokhoz kapcsolódó ügyirat 
javaslatokat és megvitatja a panaszokat, 
mégpedig amelyek az önkormányzat, és a 
Képviselő-testület által alapított vállalatok, 
szervezetek és intézmények munkáját érinti, 

2.  megoldási módot és intézkedést javasol a 
panaszokban  megfogalmazott problematikára, 

3.  elvégez a Képviselő-testület határozataival 
összhangban lévő egyéb feladatokat is. 

 
5.1.4.A Képviselő-testület külön munkatestületei 
 

76. szakasz 
     Az ügyrend 66. szakaszában felsorolt állandó 

munkatestületek mellett, a Képviselő-testület alapíthat 
külön munkatestületeket is, a törvénnyel és az egyéb 
előírásokkal összhangban. 

     A hatáskört, a tagok számát és struktúráját, a tagok 
kinevezését és felmentését, a munkamódszert és a 
döntéshozatalt, a Községi Képviselő-testületnek a külön 
munkatestület megalakításáról szóló külön ügyirata 
szabályozza. 

 
Községi Választási Bizottság 

 
77. szakasz 

      A Választási Bizottság állandó, illetve a bővített 
összetételbe tartozó tagok alkotják. 

 
78. szakasz 

          A Választási Bizottság állandó összetételét az 
elnök és hét tag alkotják, akiket az adai Községi 
Képviselő-testületben levő képviselőcsoportok javaslatára 
neveznek ki, a bővített összetételét pedig a választási 
listát beterjesztőknek, illetve a jelöltállítóknak egy-egy 
képviselője alkotja. 

79. szakasz 
          A Választási Bizottságnak titkára van, akit Ada 

Község Képviselő-testülete nevez ki a titkár a Választási 
Bizottság munkájában tanácskozási joggal vesz részt. 

 
80. szakasz 

          A Választási Bizottság elnökének, tagjainak és 
titkárának helyetteseik vannak. 

          A Választási Bizottság elnökének és titkárnak, 
valamint helyetteseiknek okleveles jogászoknak kell 
lenniük. 

          A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti 
helyettesek ugyanazokkal a jogokkal és felelősséggel 
rendelkeznek, mint az általuk helyettesített tagok. 
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Члан 81. 
Изборна комисија у оквиру надлежности 

обавља следеће послове: 
 

1. стара се о законитости спровођења избора 
одборника;  

2. доноси пословник о свом раду; 
3. одређује бирачка места, при чему нарочито 

води рачуна о равномерној распоређености 
бирача на бирачким местима и о 
доступности бирачког места бирачима;  

4. одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;  

5. даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора одборника;  
 

6. прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора за 
одборнике;  

7. утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са прописима о избору 
одборника;  

 
8. проглашава изборне листе;  
9. утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића за бирачка места и 
записнички их предаје бирачким одборима;  
 

10. утврђује и објављује укупне резултате избора 
одборника;  

11. подноси извештај Скупштини о спроведеним 
изборима за одборнике;  

 
12. доставља министарству надлежном за 

послове локалне самоуправе и републичком 
органу надлежном за послове статистике 
податке о спровођењу и резултатима избора 
за одборнике, непосредно по завршетку 
избора;  
 

13. обавља и друге послове одређене прописима 
о избору одборника. 
У свом раду Изборна комисија сходно 

примењује упутства и друге акте Републичкеизборне 
комисије за спровођење избора за народне 
посланике. 
 

Члан 82. 
Средства за рад органа за спровођење 

избора, изборни материјал и друге трошкове 
спровођења избора, обезбеђују се у буџету општине 
Ада. 

 
Члан 83. 

Чланови Изборне комисије и њихови 
заменици имају право на накнаду за рад у сразмери 
учествовања у раду Изборне комисије. 

Висина накнаде за рад у Изборној комисији 
одређује се Одлуком о буџету општине Ада. 

 
Члан 84. 

Општинска управа општине Ада обезбеђује и 

81. szakasz 
           A Választási Bizottság a helyhatósági 

választásokról szóló törvényben megállapított hatásköre 
keretében: 

1. gondoskodik a képviselő-választás 
lebonyolításának törvényességéről;  

2. meghozza az ügyrendjét; 
3. meghatározza a szavazóhelyeket, különösen 

szem előtt tartva, hogy a választók egyenletesen 
legyenek elosztva a szavazóhelyek között, és a 
szavazóhely a választók számára elérhető legyen;  

4. meghatározza a szavazatszámláló bizottságokat, 
kinevezi a tagjaikat;  

5. a szavazatszámláló Bizottságokat a képviselő-
választási eljárás lebonyolítására nézve 
utasításokkal látja el;  

6. előírja a képviselő-választás formanyomtatványait, 
és megszervezi a választás műszaki 
előkészületeit;  

7. megállapítja, hogy a választási listákat a 
képviselő-választási jogszabályokkal 
összhangban állították-e össze és terjesztették-e 
be;  

8. kihirdeti a választási listákat;  
9. megállapítja a szavazólapok formáját és 

külalakját, az egyes szavazóhelyekre szánt 
szavazólapok számát, majd jegyzőkönyvileg 
átadja őket a szavazatszámláló bizottságoknak;  

10. megállapítja és közzéteszi a képviselőválasztás 
teljes körű eredményét;  

11. a helyi önkormányzati egység képviselő-
testületének beszámol a lebonyolított képviselő-
választásról;  

12. a helyi önkormányzati ügyekben hatáskörrel 
rendelkező minisztériumnak és a statisztikai 
ügyekben hatáskörrel rendelkező köztársasági 
szervnek közvetlenül a választás befejezését 
követően megküldi a képviselő-választás 
lebonyolítására és eredményeire vonatkozó 
adatokat;  

13. a képviselő-választási jogszabályokban 
meghatározott egyéb ügyeket is ellát.  

         Működése során a Választási Bizottság 
értelemszerűen alkalmazza a Köztársasági Választási 
Bizottságnak a nemzetgyűlési képviselők választásának 
lebonyolítására vonatkozó utasításait és egyéb aktusait. 

 
82. szakasz 

      A választást lebonyolító szervek működéséhez, 
valamint a választási anyagra és a választás 
lebonyolításának egyéb költségeire szükséges 
eszközöket az adai önkormányzat költségvetése 
biztosítja. 

83. szakasz 
     A Választási Bizottság tagjai és helyetteseik a 

Választási Bizottság munkájában való részvételük 
arányában térítésre jogosultak. 

     A Választási Bizottság munkájában való részvétel 
utáni térítmény mértékét az Ada község költségvetéséről 
szóló határozattal állapítják meg. 

84.szakasz 
    Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal kellő 



23. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

пружа неопходну техничку помоћ при обављању 
задатака Изборне комисије, у складу са законом и 
Одлуком о општинској управи. 

 
Члан 85. 

Изборна комисија обезбеђује чување 
изборних аката и извештаја о резултатима избора са 
изборним материјалима и руковање тим 
материјалом, у складу са законом. 

 
Члан 86. 

Питања која се односе на рад Изборне 
комисије, а која нису утврђена Пословником, уређују 
се пословником Изборне комисије, у складу са 
законом. 

Изборна комисија је дужна да усагласи 
пословник о свом раду са одредбама Пословника у 
року од 30 дана од дана стања на снагу Пословника. 

 
 

5.2. Повремена радна тела 
Члан 87. 

Скупштина, по потреби, а на предлог 
одборника, председника општине, или Општинског 
већа оснива повремена радна тела ради разматрања 
одређених питања,  односно за обављање одређеног 
задатка из надлежности Скупштине. 

 
Члан 88. 

Скупштина оснива повремена радна тела 
актом којим се утврђују: назив радног тела и област за 
коју се оснива, задаци радног тела, број и састав 
чланова радног тела, рок за извршење задатка, права 
и дужности председника и чланова радног тела и 
друга питања од значаја за рад радног тела. 

 
 
Актом о оснивању повременог радног тела 

уређује се и обављање стручних и административно-
техничких послова за то радно тело. 

Председник и чланови повременог радног 
тела бирају се из састава одборника и грађана, 
већином гласова присутних одборника. 
 
5.3. Анкетни одбори 

Члан 89. 
Скупштина може образовати, из реда 

одборника, анкетне одборе ради сагледавања стања 
у одређеној области и утврђивања чињеница о 
појединим појавама или догађајима. 

Скупштина обавезно образује Анкетни одбор 
ако то затражи најмање 1/3 одборника. 

Одлуком о образовању анкетног одбора 
утврђује се састав и задатак одбора. 

 
Анкетни одбор не може вршити истражне и 

друге судске радње. 
Одбор има право да тражи од државних 

органа, предузећа, установа, организација и сл. 
податке, исправе и обавештења, као и да узима 

műszaki segítséget nyújt a Választási Bizottság 
feladatainak ellátásához, összhangban a törvénnyel és a 
Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozattal. 

 
85. szakasz 

   A Választási Bizottság a törvénnyel összhangban 
gondoskodik a választási iratok, a választási 
eredményekről szóló jelentések, valamint a csatolt 
választási anyagok őrzéséről és ezeknek az anyagoknak 
a kezeléséről. 

86. szakasz 
   A Választási Bizottság munkájára vonatkozó egyéb 

kérdéseket, amelyeket az ügyrend nem határozott meg, a 
Választási Bizottság ügyrendjével határozzák meg, a 
törvénnyel összhangban. 

   A Választási Bizottság köteles az ügyrendjét 
összehangolni az ügyrend rendelkezéseivel, az ügyrend  
hatályba lépésének napjától számított 30 napos 
határidőben. 
 
5.2. Időszakos munkatestületek 

87. szakasz 
   A Képviselő-testület, szükség szerint, a képviselők, a 

községi elnök vagy a Községi Tanács javaslatára, 
időszakos munkatestületeket hoz létre meghatározott 
kérdések megvitatása,  illetve a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó, meghatározott feladatok megoldása 
végett. 

88. szakasz 
       A Képviselő-testület időszakos munkatestületeket 
alapít ügyiratokkal, melyek meghatározzák: a 
munkatestület elnevezését, és a területet, melyre alapítja, 
a munkatestület feladatait, tagjainak számát és 
összetételét, a feladatai elvégzésének határidejét, a 
munkatestület elnökének és tagjainak jogait és 
kötelezettségeit, és a munkatestület munkája 
szempontjából fontos egyéb kérdéseket. 
        Az időszakos munkatestület alapításáról szóló 
ügyirat rendezi a szakmai és adminisztratív-technikai 
teendők végzését is a munkatestület részére. 
        A Képviselő-testület az időszakos munkatestület 
elnökét és tagjait a képviselők és a polgárok közül 
választja meg a jelenlévő képviselők többségi 
szavazatával. 
5.3. Tényfeltáró bizottságok 

89. szakasz 
           A Képviselő-testület a képviselők sorából 
tényfeltáró bizottságokat hozhat létre meghatározott 
területeken belüli helyzetfelmérés, valamint egyes 
jelenségek vagy események esetében tényfeltárás végett. 
           A Képviselő-testület köteles tényfeltáró bizottságot 
létrehozni, ha a képviselők legkevesebb egyharmada kéri. 
          A tényfeltáró bizottság létrehozataláról szóló 
határozat megállapítja a bizottság összetételét és 
feladatát. 
          A tényfeltáró bizottság nem végezhet vizsgálati 
munkákat és egyéb bírósági eljárásokat. 
          A bizottságnak jogában áll az állami szervektől, 
vállalatoktól, intézményektől, szervezetektől és 
hasonlóktól adatokat, okmányokat és tájékoztatókat kérni, 
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изјаве од појединаца које су му потребне. 
 
Представници државних органа, предузећа, 

установа, организација и сл. као и грађани, дужни су 
да дају истините изјаве, податке, исправе и 
обавештења у раду анкетног одбора. 

После обављеног рада, анкетни одбор 
подноси Скупштини извештај са предлогом мера. 

 
Анкетни одбор престаје са радом даном 

одлучивања о његовом извештају на седници 
Скупштине. 
 
5.4. Јавна слушања 
 

Члан 90. 
Радно тело може организовати јавно слушање 

о предлозима општих аката које доноси Скупштина. 
 
 
Јавно слушање из става 1. овог члана 

организује се ради прибављања информација, 
односно стручних мишљења опредлогу општег акта 
који је у скупштинској процедури, разјашњења 
појединих решења из предложеног или важећег 
општег акта, разјашњења питања значајнихза 
припрему предлога општег акта или другог питања 
које је у надлежности радног тела, као и ради 
праћења спровођења и примене важећег општег акта. 

 
Члан 91. 

Предлог за организовање јавног слушања 
може да поднесе свакичлан радног тела. 

Предлог из става 1. овог члана садржи тему 
јавног слушања и списак лица која би била позвана. 

 
Одлуку о организовању јавног слушања 

доноси радно тело. 
О одлуци из става 3. овог члана, председник 

радног тела обавештава председника Скупштине. 
 
Председник радног тела на јавно слушање 

позива чланове радног тела, одборнике и друга лица 
чије је присуство од значаја за тему јавног слушања. 

 
Позив из става 5. овог члана садржи тему, 

време и место одржавања јавног слушања, као и 
обавештење о позваним учесницима. 

 
Јавно слушање се одржава без обзира на број 

присутних чланова радног тела. 
Након јавног слушања, председник радног 

тела доставља информацију о јавном слушању 
председнику Скупштине, члановима радног тела и 
учесницима јавног слушања. Информација садржи 
имена учесника на јавном слушању, кратак преглед 
излагања, ставова и предлога изнетих на јавном 
слушању. 

 
Чланови радног тела и учесници јавног 

слушања могу да поднесу писане примедбе на 
информацију о јавном слушању председнику радног 

valamint, hogy az egyénektől a bizottság munkája 
szempontjából szükséges nyilatkozatot kérjen. 
          Az állami szervek, vállalatok, intézmények, 
szervezetek képviselői kötelesek igaz nyilatkozatokkal, 
adatokkal, okmányokkal és értesítésekkel segíteni a 
tényfeltáró bizottság munkáját. 
          Az elvégzett munkát követően a tényfeltáró 
bizottság a Képviselő-testületnek jelentést tesz a javasolt 
intézkedésekkel. 
          A tényfeltáró bizottság munkája véget ér, amikor a 
Képviselő-testület ülésén dönt a bizottság jelentéséről. 
 
 
5.4. Nyilvános meghallgatás 
 

90. szakasz 
     A munkatestület nyilvános meghallgatást 

szervezhet azokról a határozati és egyéb 
jogszabályjavaslatokról, amelyekről a Községi Képviselő-
testület dönt. 

     A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános 
meghallgatást az eljárásban levő általános 
aktusjavaslatról való adatgyűjtés, illetve szakvélemény 
beszerzés céljából szervezik meg, továbbá a javasolt, 
vagy a hatályos általános aktusban található megoldások 
tisztázására, az általános aktusjavaslat előkészítésében 
jelentős, vagy a munkatestület hatáskörébe tartozó egyéb  
kérdések tisztázására, valamint a hatályos általános aktus 
végrehajtásának és alkalmazásának követése érdekében. 

 
91. szakasz 

        A nyilvános meghallgatás megszervezésének 
javaslatát előterjesztheti a munkatestület mindegyik tagja. 

        A jelen szakasz 1 bekezdése szerinti javaslat 
tartalmazza a nyilvános meghallgatás témáját és a 
személyek jegyzékét, akiket meghívnának.. 

        A nyilvános meghallgatás megszervezéséről 
szóló határozatot a munkatestület hozza meg. 

        A jelen szakasz 3 bekezdése szerinti határozatról  
a munkatestület elnöke értesíti a képviselő-testület 
elnökét. 

        A munkatestület elnöke a nyilvános 
meghallgatásra meghívja a munkatestület tagjait,  a 
képviselőket és más személyeket akik jelenléte jelentős a 
nyilvános meghallgatás témájával kapcsolatban. 

        A jelen szakasz 5. bekezdése szerinti meghívó 
tartalmazza a nyilvános meghallgatás témáját,  időpontját 
és helyszínét, valamint a  tájékoztatást a meghívott 
résztvevőkről. 

      A nyilvános meghallgatást megtartják függetlenül a 
jelenlévő munkatestületi tagok számától. 

      A nyilvános meghallgatást követően a 
munkatestület elnöke elküldi a nyilvános meghallgatásról 
szóló  információt a képviselő-testület elnökének,  a 
munkatestület tagjainak, valamint a nyilvános 
meghallgatás résztvevőinek.  Az információ tartalmazza a 
nyilvános meghallgatás résztvevőinek nevét,  a  
felszólalások, álláspontok és a nyilvános meghallgatáson 
kifejtett javaslatok rövid áttekintését. 

     A munkatestület tagjai és a nyilvános meghallgatás 
résztvevői írásbeli észrevételeket terjeszthetnek elő a  
munkatestület elnökének a nyilvános meghallgatásról 
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тела, који их доставља лицима из става 8. овог члана. 
 
 

V - СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
1. Сазивање седнице 

Члан 92. 
Седнице Скупштине одржавају се по потреби, 

а најмање једном у 3 месеца. 
Свечана седница Скупштине одржава се 

поводом Дана Општине, а може се одржати и другим 
поводом. 

Седнице Скупштине одржавају се по правилу 
радним даном. 

Председник Скупштине стара се о 
припремању седнице уз помоћ секретара Скупштине. 

 
Члан 93. 

Седницу Скупштине сазива председник 
Скупштине по сопственој иницијативи, на захтев 
председника општине, Општинског већа или најмање 
1/3 одборника Скупштине. 

Када седницу Скупштине сазива на захтев 
овлашћеног предлагача из става 1. овог члана, 
председник Скупштине је дужан да седницу сазове у 
року од 7  дана од дана подношења захтева, тако да 
дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 
дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не сазове седницу 
у року из става 2. овог члана, седницу може сазвати 
подносилац захтева, а председава одборник кога 
одреди подносилац захтева.Подносилац захтева 
може поводом истог питања само једном сазвати 
седницу. 

 
Члан 94. 

Седнице Скупштине сазивају се писаним 
путем. 

Позив за седницу садржи место, време 
одржавања седнице и предлог дневног реда. 

Позив за седницу доставља се одборницима у 
штампаној или електронској форминајкасније 7 дана 
пре седнице. 

У ситуацијама које оправдавају хитност у 
сазивању седнице, председник Скупштине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 4. овог 
члана мора да садржи разлоге који оправдавају 
хитност сазивања, као и образложење последица које 
би наступиле њеним несазивањем. 

 
Минималан рок за сазивање седнице 

Скупштине из става 4. овог члана, не односи се на 
сазивање седнице Скупштине у условима проглашене 
ванредне ситуације.  

Ако председник Скупштине не закаже седницу 
у року из става 4. овог члана, седницу може заказати 
подносилац захтева, а председава одборник кога 
одреди подносилац захтева. 

 

szóló információkra,  aki továbbítja azt a jelen szakasz 8.  
bekezdésében említett személyeknek. 

 
V. A KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÜLÉSEI 

1. Az ülés összehívása 
92. szakasz 

          A Képviselő-testület üléseit szükség szerint, de 
legalább három havonta egyszer tartják. 
          A Képviselő-testület ünnepi ülését a község napja 
alkalmából tartja, de más alkalomból is tarthat ünnepi 
ülést. 
           A Képviselő-testület üléseit szabály szerint 
munkanapon tartja. 
           A Képviselő-testület elnöke gondoskodik az ülés 
előkészítéséről a Képviselő-testület titkárának 
segítségével. 

93. szakasz 
           A Képviselő-testület ülését a Képviselő-testület 
elnöke hívja össze saját kezdeményezése alapján, a 
községi elnök vagy a képviselők egyharmadának 
kérelmére. 

     Ha a Képviselő-testület elnöke a Képviselő-testület 
ülését a jelen szakasz 1. bekezdésében említett 
felhatalmazott beterjesztő kérésére hívja össze, köteles 
az ülés a kérelem átadásától számított hét napon belül 
összehívni, úgy hogy az ülés megtartásának időpontja 
legkésőbb 15 napon belül legyen a kérelem átnyújtásától. 
         Amennyiben a Képviselő-testület elnöke nem tűzi ki 
az ülés időpontját a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti 
határidőn belül, az ülés időpontját a kérelmező is 
kitűzheti, és az adott ülésen a kérelmező által kijelölt 
képviselő elnököl. A kérelmező ugyanazon kérdés 
ügyében csak egyszer hívhatja össze az ülést. 

 
94. szakasz 

          A Képviselő-testület üléseit írásos úton hívják 
össze. 
          Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az ülés 
helyszínét, időpontját és a javasolt napirendet. 
          A meghívót a képviselőknek nyomtatott, vagy 
elektronikus formában legkésőbb hét nappal az ülés 
időpontjául kitűzött nap előtt kézbesíteni kell.  
          Azokban a helyzetekben, amelyek indokolják az 
ülés sürgősségi összehívását,  a képviselő-testület elnöke 
összehívhatja az ülést a kérelem beérkezésétől számított 
24 óránál nem rövidebb határidőben. 
          A jelen szakasz 4. bekezdése szerinti kérelemnek 
az ülés összehívására,  tartalmaznia kell az okokat, 
amelyek indokolják az összehívás sürgősségét, valamint 
a következmények indoklását, amelyek az összehívás 
elmaradása esetén bekövetkeznek, 
           A minimális határidő  a képviselő-testület ülésének 
összehívására a jelen szakasz 4. bekezdéséből nem 
vonatkozik a képviselő-testület ülésének összehívására a 
kihirdetett rendkívüli állapot  feltételeiben. 
          Ha a képviselő-testület elnöke nem hívja össze az 
ülést a jelen szakasz 4. bekezdése szerinti határidőben,  
az ülést összehívhatja a kérelembe terjesztője,  az ülésen 
pedig az a képviselő elnököl,  akit a kérelem  
beterjesztője meghatároz.. 
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У рок из става 3. овог члана се не рачунају дан 
пријема позива са дневним редом и дан одржавања 
седнице Скупштине. 

 
Изузетно, у ситуацијама које оправдавају 

хитност у сазивању седнице Скупштине, сагласно  
ставу 4. овог члана, материјал који се односи на 
предложени дневни ред и записник са претходне 
седнице може се одборницима доставити и на самој 
седници Скупштине, пре утврђивања дневног реда 
седнице, у ком случају је председник Скупштине 
дужан да образложи разлоге за такво поступање. 

 
Члан 95. 

Уз позив за седницу одборницима се 
доставља материјал који се односи на предложени 
дневни ред и записник са претходне седнице. 

На седницу Скупштине, поред одборника, 
позивају се председник општине, чланови Општинског 
већа, начелник Општинске управе, а по потреби могу 
се позвати и друга лица. 

Позив за седницу Скупштине са предложеним 
тачкама дневног реда се доставља средствима јавног 
информисања. 

Позив за седницу са предложеним тачкама 
дневног реда излаже се и на интернет презентацији 
општине. 

 
2. Дневни ред и вођење седнице 
 

Члан 96. 
Дневни ред седнице предлаже председник 

Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине 
о пристиглим предлозима за разматрање. 

Материјале који се могу уврстити у дневни ред 
седнице председнику Скупштине могу поднети: 
Општинско веће, председник Општине, одборничка 
група, сваки одборник као и предлагачи овлашћени 
законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

У дневни ред седнице могу се уврстити само 
материјали, који су сачињени у складу са одредбама 
Пословника и који су председнику Скупштине 
достављени најкасније 30 дана пре дана одржавања 
седнице. 

Предлог садржи име и презиме представника 
предлагача, односно известиоца на Скупштини. 

 
Уколико су предлагачи одборничка група, а 

предлог не садржи име и презиме представника 
предлагача, сматраће се да је представник 
предлагача шеф одборничке групе, односно 
првопотписани одборник. 

Општинско  веће као предлагач, за 
образлагање поднетог материјала на седници, може 
одредити више представника предлагача. 
 

Члан 97. 
Материјали из члана 96. Пословника, који се 

као предлози упућују председнику Скупштине, ради 
увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у 
писаној форми, на српском језику, ћириличним 
писмом и/или на мађарском језику и писму у 2 

          A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti határidőbe 
nem számít bele a napirenddel ellátott meghívó 
kézbesítésének napja és a Képviselő-testület ülése 
megtartásának napja. 
          Kivételesen,  azokban a helyzetekben, amelyek 
indokolják a képviselő-testület ülése összehívásának a 
sürgősséget,  a jelen szakasz 4. bekezdésével 
összhangban,  a javasolt napirendre vonatkozó anyagot 
és az előző ülés jegyzőkönyvét a képviselőknek 
kézbesíteni lehet magán a képviselő-testület ülésén,  az 
ülés napirendjének megállapítása előtt,  amely esetben a 
képviselő- testület elnöke köteles megindokolni az ilyen 
cselekvés okait.  

95. szakasz 
           A képviselők részére a meghívóhoz mellékelni kell 
a napirendre vonatkozó ülésanyagot, valamint az előző 
ülésen felvett jegyzőkönyvet. 
           A Képviselő-testület ülésére a képviselők mellett 
meghívást kap a községi elnök, a Községi Tanács tagjai, 
a községi közigazgatási hivatal vezetője, valamint 
szükség szerint más személyek is meghívhatóak. 

       A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót, a 
javasolt napirendi pontokkal továbbítják a köztájékoztatási 
eszközöknek. 

      Az ülésre szóló meghívót a javasolt napirenddel 
közzé kell tenni a község weboldalán is. 

 
 

2. Napirend és az ülés vezetése 
 

96. szakasz 
          A napirendet a Képviselő-testület elnöke javasolja, 
a Képviselő-testület titkárának a beérkező megvitatandó 
javaslatokról szóló jelentése alapján. 
          A Képviselő-testület elnökének a napirendre 
tűzhető anyagokat átadhatják: a Községi Tanács, a 
község elnöke, képviselői csoport, minden képviselő, 
valamint a törvény, a statútum és a Képviselő-testület 
határozatai által felhatalmazott beterjesztők. 
          Csak azok az anyagok tűzhetőek ülés napirendjére, 
melyek az ügyrend rendelkezéseivel összhangban 
kerültek összeállításra, és melyek a Képviselő-testület 
elnökének az ülés megtartásának időpontja előtt 
legkésőbb 30 napon belül kézbesítésre kerültek. 
          A javaslatnak tartalmaznia kell a beterjesztő 
képviselőjének, azaz a Képviselő-testület ülésén 
tájékoztató személy nevét. 
          Amennyiben a beterjesztő képviselői csoport, a 
javaslat pedig nem tartalmazza a beterjesztő 
képviselőjének nevét, a beterjesztő képviselőjének a 
képviselői csoport vezetője, illetve az elsőként aláíró 
képviselő tekintendő. 
          A Községi Tanács beterjesztőként az ülésre 
beterjesztett anyag megindokolására a beterjesztő 
képviselőjeként több személyt is megjelölhet. 
 

97. szakasz 
         Az ügyrend 96. szakasza szerinti anyagokat, 
amelyeket napirendre tűzés céljából a Képviselő-testület 
elnökéhez juttatnak el, indoklással ellátva, két írásos 
példányban, valamint elektronikus formában adják át, 
szerb nyelven, cirill írásmóddal és/vagy magyar nyelven 
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примерка са образложењем, као и у електронском 
облику. 

Предлог општег акта подноси се у облику у 
коме га Скупштина доноси, са образложењем 
сачињеним у складу са одредбама члана 134. став 3. 
Пословника. 

Предлог појединачног акта подноси се у 
облику у коме га Скупштина доноси, са 
образложењем. 

Предлози који немају карактер општег, 
односно појединачног акта, као што су препоруке, 
извештаји, планови, програми и слично, подносе се 
Скупштини, у облику у коме их Скупштина разматра, 
са предлогом акта у облику у коме га Скупштина 
прихвата, доноси, усваја или даје сагласност. 
 

Члан 98. 
Секретар Скупштине се стара да сви 

материјали који су увршћени у предлог дневног реда 
седнице, као и материјали који су у складу са 
одредбама Пословника упућени као предлози за 
измену и допуну предложеног дневног реда, буду 
разматрани од стране надлежног радног тела 
Скупштине. 
 

Члан 99. 
Седницом председава председник Скупштине, 

а у случају његове спречености или одсутности 
председава заменик председника Скупштине. 

 
3. Ток седнице 
 

Члан 100. 
Пошто отвори седницу, пре утврђивања 

дневног реда, председник Скупштине, на основу 
извештаја секретара Скупштине, утврђује да ли 
седници присуствује довољан број одборника за 
пуноважно одлучивање. 

За пуноважно одлучивање на седници 
потребно је присуство већине одборника. Ако се 
утврди да већина није присутна, председник 
Скупштине поступа на начин утврђен чланом 122. 
Пословника. 

Ако на седници пре гласања председник 
Скупштине посумња да не присуствује већина 
одборника, наложиће прозивање или пребројавање. 
Прозивка или пребројавање  пре гласања извршиће 
се и кад то затражи неки од одборника. Проверу 
присутности одборника на седници врши секретар 
Скупштине. 

 
Члан 101. 

Пре утврђивања дневног реда, Председник 
општине или представник Општинског већа могу 
поднети извештај о реализацији одлука и других аката 
Скупштине, по сопственој иницијативи или на захтев 
Скупштине. 

О поднетом извештају из претходног става се 
не отвара расправа нити се о њему Скупштина 
изјашњава. 

és írásmóddal. 
 

  Az általános aktusok javaslatait olyan formában 
terjesztik be, amilyenben a Képviselő-testület meghozza, 
indoklással ellátva, ezen ügyrend 134. szakasza 3. 
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel. 

  Az egyéni aktusok javaslatait olyan formában 
terjesztik be, ahogy azt a Képviselő-testület meghozza, 
indoklással ellátva.  

  A javaslatokat, amelyeknek nincs általános jellegük 
vagy egyéni aktusok, mint amilyenek az ajánlások, 
jelentések, tervek, programok és hasonlók, a Képviselő-
testülethez olyan formában kell beterjeszteni, ahogy azt a 
Képviselő-testület megvitatja, olyan aktusjavaslat 
formában, amelyben azt a Képviselő-testület elfogadja, 
meghozza, egyetértését adja.  

98. szakasz 
   A Képviselő-testület titkára gondoskodik arról, hogy 

minden benyújtott napirend-javaslatot, valamint azon 
anyagokat, amelyeket ezen ügyrend rendelkezéseivel 
összhangban, a napirend megváltoztatásának vagy 
kiegészítésének javaslataként adtak át, a Képviselő-
testület illetékes munkatestülete részéről meg legyenek 
vitatva. 

 
99. szakasz 

         Az ülésen a községi Képviselő-testület elnöke 
elnököl, akadályoztatása vagy elfoglaltsága esetén a 
Képviselő-testület elnökhelyettese elnököl. 
 
3. Az ülés folyamata 
 

100. szakasz 
          A Képviselő-testület elnöke az ülés megnyitását 
követően, mielőtt megerősítenék a napirendi pontokat, a 
Képviselő-testület titkárának jelentése alapján 
megállapítja, hogy a jogerős döntéshozatalhoz elegendő 
képviselő vesz-e részt az ülésen. 
          A jogerős döntéshozatalhoz az ülésen a képviselők 
többségének jelen kell lenniük. Amikor megállapítja, hogy 
a többség nincs jelen, a Képviselő-testület elnöke, az 
ügyrend 122. szakaszában foglaltak szerint jár el. 
 
          Ha az ülésen a Képviselő-testület elnöke a 
szavazás előtt azt gyanítja, hogy az ülésen nincs jelen a 
képviselők többsége, névsorolvasást vagy újraszámlálást 
kezdeményezhet. A szavazás előtti névsorolvasást vagy 
újraszámlálást akkor is elvégezhetik, ha azt a képviselők 
közül valaki kéri. A képviselők ülésen való részvételének 
leellenőrzését a Képviselő-testület titkára végzi. 
 

101. szakasz 
           A napirend megállapítása előtt a község elnöke 
vagy a Községi Tanács képviselője saját vagy a 
Képviselő-testület kérésére jelentést tehet a Képviselő-
testület határozatainak és más aktusainak 
megvalósításáról. 
           Az előző bekezdés szerinti jelentésről nem nyitnak 
vitát, és a Képviselő-testület nem foglal állást róla. 
 



28. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 
 

Пре утврђивања дневног реда, председник 
општине може тражити реч и по другом основу. 

 
Члан 102. 

Када председник Скупштине утврди да је 
присутан потребан број одборника,  приступа се 
утврђивању дневног реда. 

Сваки одборник и Општинско већемогу 
предложити да се у дневни ред, поред предложених, 
унесу и друга питања и предлози аката за које 
сматрају да су хитни, с тим да предлог општег акта 
мора бити сачињен у складу са чланом 134. 
Пословника. 

Одборник, односно Општинско веће дужни су 
да хитност разматрања образложе, најдуже 3 минута. 

 
О предлозима за измене и допуне 

предложеног дневног реда не води се расправа. 
На истој седници не може се више пута 

износити исти предлог за допуну предложеног 
дневног реда. 

Одборници се посебно изјашњавају прво о 
сваком предлогу за измену и допуну предложеног 
дневног реда, и то по редоследу предлагања, а затим 
о предложеном дневном реду у целини. 

Дневни ред се утврђује већином гласова 
присутних одборника. 

 
Члан 103. 

После утврђивања дневног реда прелази се 
на расправу о појединим тачкама по утврђеном 
редоследу.  

Усвајање записника са претходне седнице је 
по правилу прва тачка дневног реда. 

О примедбама на записник Скупштина 
одлучује без расправе, уколико је одборник своју 
примедбу поднео секретару Скупштине до рока 
предвиђеног у сазиву седнице Скупштине. 

 
Скупштина може, у току седнице, без 

расправе, извршити измене у редоследу разматрања 
појединих тачака дневног реда, на предлог 
председника Скупштине. 

 
О поднетом предлогу Скупштина се 

изјашњава гласањем. 
Поводом сваке тачке се расправља док  има 

пријављених говорника. 
По закључењу расправе о појединој тачки 

предлагач, односно овлашћени представник 
предлагача има право на завршну реч, а расправа се 
о истој тачки не може поново отворити. 

 
Члан 104. 

На седници Скупштине има право да говори 
сваки одборник, члан Општинског већа, председник 
општине, односно заменик председника општине, 
начелник Општинске управе, као и овлашћени 
представник предлагача.  

Председник Скупштине може одлучити да се о 
одређеним питањима саслушају представници 
појединих предузећа, јавних служби, органа и 

           A napirend megállapítása előtt, a község elnöke 
más alapon is kérhet szót. 

 
102. szakasz 

           Amikor a Képviselő-testület elnöke megállapítja, 
hogy a szükséges számú képviselő jelen van, 
hozzálátnak a napirend megállapításához. 
          Minden képviselő és a Községi Tanács ajánlatot 
tehet, hogy a napirendbe, a már meglévő pontok mellé 
iktassanak be más, sürgősnek tartott kérdéseket és 
aktusjavaslatokat, azzal, hogy az általános 
aktusjavaslatnak az ügyrend 134. szakaszával 
összhangban kell elkészülnie. 
           A képviselő vagy a Községi Tanács köteles a 
megvitatás sürgősségét legtovább  három percben  
megindokolni. 
           A napirend változtatására vagy kiegészítésére 
irányuló javaslatokról nem folytatnak vitát. 
          Ugyanazon az ülésen nem lehet többször előhozni 
ugyanazt a napirend módosításra vonatkozó javaslatot. 
 
          A képviselők külön nyilatkoznak minden napirend 
módosítására és kiegészítésre vonatkozó javaslatról, az 
előterjesztés sorrendjében, majd a teljes 
napirendjavaslatról.  
           A napirendet a jelenlévő képviselők többségi 
szavazatával állapítják meg. 

 
103. szakasz 

           A napirend megállapítása után az egyes pontok 
megvitatása következik a megállapított sorrend alapján. 

        
       Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása a 

szabály szerint az első napirendi pont.  
       A jegyzőkönyvre tett megjegyzésekről a 

Képviselő-testület  vita nélkül dönt, amennyiben a 
képviselő az észrevételét a Képviselő-testület titkáránál 
beterjesztette az ülés összehívójában előlátott 
határidőben. 
           A Képviselő-testület, a Képviselő-testület 
elnökének javaslatára az ülés alatt, vita nélkül 
megváltoztathatja a napirend egyes pontjainak 
megvitatási sorrendjét.  
 
           A beterjesztett javaslatról a Képviselő-testület 
szavazással nyilatkozik.  
          Minden pontról addig tart a vita, amíg van felszólaló 
 
          Az egyes pontokról szóló vita lezárásaként az 
indítványozónak, vagy az indítványozó által felhatalmazott 
személynek joga van zárszóhoz, ugyanarra a pontra 
vonatkozó vitát nem nyithatnak újra.  
 

104. szakasz 
          A Képviselő-testület ülésén felszólalási joga van 
minden képviselőnek, a Községi Tanács tagjainak, a 
községi elnöknek, a községi elnökhelyettesnek, a községi 
közigazgatás vezetőjének, és az indítványozók 
felhatalmazott képviselőjének. 
        A Képviselő-testület elnöke dönthet úgy, hogy 
bizonyos kérdésekben meghallgatják egyes vállalatok, 
közszolgálatok, szervek és szervezetek képviselőinek 
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организација, као и поједини грађани. 
Нико не може приступити говорници док му 

председник Скупштине то не дозволи. 
На седници Скупштине може да говори само 

учесник коме је председник Скупштине дао реч. 
 

Члан 105. 
Присутни се могу јавити за реч председнику 

Скупштине чим расправа почне и све до њеног 
закључења. 

Председник Скупштине даје говорницима реч 
по редоследу пријављивања. 

Председник Скупштине може преко реда дати 
реч представнику предлагача и председнику општине. 

 
Излагање сваког учесника у расправи о истој 

тачци дневног реда може трајати укупно до 5 минута, 
с тим што сваки учесник у расправи може користи 
време за излагање у трајању од укупно 5 минута 
једнократно или у два дела. Ова ограничења се не 
односе на представника предлагача и председника 
општине. 

Председник Скупштине ће у случају 
прекорачења времена одређеног за излагање 
опоменути говорника да је време протекло, а ако 
говорник у току наредног минута не заврши излагање, 
одузеће му реч. 

Члан 106. 
Шеф или овлашћени представник одборничке 

групе који жели да изнесе став те групе о питању које 
је на дневном реду, има право да добије реч преко 
реда, с тим што не може говорити дуже од времена 
одређеног за излагање, што не искључује његово 
право из члана 105. став 4. Пословника. 

Овлашћење из претходног става се предаје 
пре почетка седнице председнику Скупштине у 
писаној форми. 

Члан 107. 
У расправи о предлогу одлуке или другог акта 

који се тиче националне равноправности, председник, 
односно овлашћени представник Савета за 
међунационалне односе има иста права као 
предлагач, односно представник предлагача. 

 
 

Члан 108. 
Одборници су дужни да поштују достојанство 

Скупштине. 
Одборници су дужни да се обраћају једни 

другима са уважавањем. 
Није дозвољено коришћење увредљивих 

израза, нити изношење чињеница и оцена које се 
односе на приватни живот других лица. 

 
Члан 109. 

Уколико се одборник у свом излагању на 
седници Скупштине увредљиво изрази о другом 
одборнику или другом лицу које присуствује седници, 
наводећи његово име или функцију, односно 
погрешно протумачи његово излагање, одборник, 

valamint egyes polgároknak a véleményét. 
        Senki sem léphet a szószékhez, amíg azt a 
Képviselő-testület elnöke nem engedélyezi. 
        A Képviselő-testület ülésén csak az szólalhat fel, 
akinek a Képviselő-testület elnöke szót adott.  
 

105. szakasz 
        A jelenlévők felszólalási szándékukat jelezhetik a 
Képviselő-testület elnökénél a vita kezdetétől egészen 
annak lezárásáig. 
        A Képviselő-testület elnöke a szólási szándék 
bejelentésének sorrendjében ad szót a felszólalóknak. 
        A Képviselő-testület elnöke a javaslattevő 
képviselőjének és a polgármesternek soron kívül is szót 
adhat.  
        A vitában résztvevők hozzászólása ugyanazon 
napirendi pontról, összesen öt percig tarthat, azzal, hogy 
a vitában résztvevő az öt perces teljes időkeretét egy 
vagy két részben használhatja. Ez a korlátozás nem 
vonatkozik a beterjesztő képviselőjére és a 
polgármesterre. 
 
        A Képviselő-testület elnöke, abban az esetben, ha a 
felszólaló túllépte a meghatározott időkeretet, erre 
figyelmezteti, és amennyiben az a következő percben 
sem fejezi be mondanivalóját, elveszi tőle a szót.  

 
106. szakasz 

         A képviselői csoport vezetője, vagy felhatalmazott 
képviselője aki a csoport álláspontját szeretné ismertetni 
a napirendi pont kapcsán, soron kívül szót kaphat, azzal, 
hogy nem beszélhet hosszabban, a felszólalások 
számára meghatározott időkeretnél, ami nem zárja ki a 
jogát az ügyrend 105. szakaszának 4. bekezdéséből. 
        Az előző bekezdés szerinti felhatalmazást az ülés 
kezdete előtt a Képviselő-testület elnökének adják át.  
 

107. szakasz 
 A nemzeti egyenjogúságot érintő határozati 

javaslatokról vagy más aktusokról szóló vitában a 
Nemzetek Közötti Kapcsolatügyi Tanács elnökének vagy 
a meghatalmazott képviselőjének ugyanolyan jogai 
vannak  mint a javaslattevőnek, vagy a javaslattevő 
képviselőjének. 

 
108. szakasz 

         A képviselőknek tisztelniük kell a Képviselő-testület 
méltóságát.  
         A képviselők kötelesek tisztelettel fordulni 
egymáshoz. 
         Sértő kifejezések használata nem megengedett, és 
az sem, hogy más személyek magánéletére vonatkozó 
tényeket és véleményeket hangoztassanak. 
 

109. szakasz 
         Amennyiben a képviselő a felszólalásában a 
Képviselő-testület ülésén sértő kifejezésekkel illet egy 
másik képviselőt, vagy olyan személyt, aki az ülésen részt 
vesz, említve a nevét vagy a funkcióját, illetve helytelenül 
magyarázza az általa elmondottakat, a képviselőnek, 
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односно лице на које се излагање односи, има право 
на реплику. 

Уколико се увредљиви изрази односе на 
одборничку групу, односно политичку странку чији 
одборници припадају тој одборничкој групи, у име 
одборничке групе право на реплику има шеф 
одборничке групе. 

Председник Скупштине може ускратити право 
на реплику уколико оцени да нису испуњени услови из 
става 1. и 2. овог члана. 

 
Реплика не може трајати дуже од 3 минута. 

 
 

Члан 110. 
Одборнику који затражи да говори о повреди 

Пословника, председник Скупштине даје реч одмах по 
завршеном излагању претходног говорника. 

 
Одборник је дужан да наведе која је одредба 

Пословника по његовом мишљењу повређена, да је 
цитира и образложи у чему се састоји повреда, с тим 
што може говорити најдуже 3 минута. 

Председник или секретар Скупштине је дужан 
да да објашњење у вези примедбе одборника. 

 
Ако одборник није задовољан датим 

објашњењем, председник Скупштине позива 
одборнике да се изјасне о постојању повреде 
Пословника. 

 
Члан 111. 

Говорник је дужан да се у свом излагању држи 
тачке дневног реда. 

Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда, 
председник Скупштине ће га опоменути и позвати да 
се држи тачке дневног реда. Уколико одборник и 
поред опомене настави да говори мимо тачке дневног 
реда, председник Скупштине ће му одузети реч. 

 
Говорника може прекинути или опоменути на 

ред само председник Скупштине. 
Није дозвољено ометање говорника 

добацивањем или коментарисањем излагања,  нити 
други поступак којим се омета слобода говора. 

Председник Скупштине је дужан да се брине 
да говорник не буде ометан у свом излагању. 

 
4. Одлучивање 

 
Члан 112. 

Скупштина о сваком предлогу који је стављен 
на дневни ред седнице одлучује после расправе, 
осим у случајевима у којима је Пословником одређено 
да се одлучује без расправе. 

Пре или после расправе Скупштина може да 
одлучи да се поједина тачка скине са дневног реда. 

 
Члан 113. 

После закључене расправе прелази се на 
гласање о предлогу. О предлогу се гласа у целини. 

Ако је стављен амандман, прво се одлучује о 

illetve a személynek, akire a felszólalás vonatkozik, joga 
van viszont válaszolni. 
          Amennyiben a sértések képviselői csoportra 
vonatkoznak, illetve politikai pártra, amelynek képviselői 
abba a képviselői csoportba tartoznak, a képviselői 
csoport nevében a csoport vezetője jogosult 
viszontválaszra.   
          A Képviselő-testület elnöke megtagadhatja a 
viszontválasz lehetőséget, amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy nincsenek meg a jelen szakasz 1. és 2. 
bekezdésében foglalt feltételek. 
          A viszontválasz nem lehet hosszabb három 
percnél. 
 

110. szakasz 
          A képviselőnek, aki az ügyrend megsértéséről 
szeretne beszélni, a Képviselő-testület elnöke azonnal az 
előző felszólaló beszédének befejezését követően szót 
ad.  
          A képviselő köteles megemlíteni, hogy véleménye 
szerint az ügyrend mely rendelkezése lett megsértve, 
idézni azt és megindokolni a megsértés mibenlétét, azzal, 
hogy legfeljebb három percig beszélhet.  
          A Képviselő-testület elnöke vagy titkára köteles 
magyarázatot adni a képviselő észrevételével 
kapcsolatban. 
          Amennyiben a képviselő nem elégedett a kapott 
magyarázattal, a Képviselő-testület elnöke felkéri a 
képviselőket, hogy nyilvánítsák ki véleményüket az 
ügyrend megsértése kapcsán.  
 

111. szakasz 
          A felszólaló a felszólalása folyamán köteles a 
napirendi ponthoz tartania magát.  
          Amennyiben a felszólaló eltávolodik a napirendi 
pont témájától, a Képviselő-testület elnöke figyelmezteti, 
és felszólítja, hogy tartsa magát a napirendi ponthoz. 
Amennyiben a felszólaló a figyelmeztetés ellenére 
folytatja a a napirendi ponttól eltérő témát, a Képviselő-
testület elnöke elveszi tőle a szót.  
          A felszólalót csak a Képviselő-testület elnöke 
figyelmeztetheti és szakíthatja félbe.  
          A felszólalót nem zavarhatják közbeszólással vagy 
a felszólalás kommentálásával vagy más módon, amely 
zavarná a szólásszabadságot.  
          A  Képviselő-testület elnöke köteles gondoskodni 
arról, hogy a felszólalót ne zavarják beszéde közben.  
 
4. Döntéshozatal 
 

112. szakasz 
         A Képviselő-testület a napirendben szereplő minden 
javaslatról, a javaslat megvitatása után dönt, kivételt 
képeznek azok az esetek, amelyeknél az ügyrend 
rendelkezései alapján vita nélkül döntenek. 
         A vita előtt vagy után a Képviselő-testület dönthet 
úgy, hogy egyes napirendi pontokat levesz a napirendről.  
 

113. szakasz 
         A vita lezárását  a javaslatról szóló szavazás követi. 
A javaslatról teljes egészében szavaznak.  
         Ha módosító indítvány érkezett, akkor először a 
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амандману, а затим о предлогу у целини. 
 

Члан 114. 
Скупштина одлучује већином гласова 

присутних одборника. 
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина 

већином од укупног броја одборника: 
 

1. одлучује о предлогу за промену Статута и 
доноси Статут; 

2. доноси Пословник Скупштине; 
3. бира и разрешава председника Скупштине и 

заменика председника Скупштине; 
4. бира и разрешава председника општине, 

заменика председника општине и чланове 
Општинског већа; 

5. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
 

6. доноси план развоја Општине и стратегије 
којима се утврђују правци деловања Општине 
у одређеној области; 
 

7. доноси просторни план; 
8. доноси урбанистичке планове; 
9. одлучује о јавном задуживању Општине; 
10. одлучује о сарадњи и удруживању са другим 

јединицама локалне самоуправе и о сарадњи 
са јединицама локалне самоуправе у другим 
државама; 

11. одлучује о образовању, подручју за које се 
образује, промени подручја и укидању месних 
заједница и других облика месне самоуправе;  
 

12. одлучује о називима улица, тргова, заселака и 
других делова насељених места; 

13. утврђује празник Општине; 
14. одлучује о додели звања „почасни грађанин“ 

Општине; 
15. доноси одлуку о делокругу, саставу, избору 

чланова и начину рада Савета за 
међунационалне односе; 
 

16. усваја Етички кодекс и 
17. одлучује и у другим случајевима утврђеним 

законом и Статутом општине. 
 

Члан 115. 
Гласање на седници Скупштине је јавно, осим 

ако законом, Статутом, Пословником или одлуком 
Скупштине није одређено да се гласа тајно. 

Одборници гласају изјашњавањем за предлог 
или против предлога или се уздржавају од гласања. 

 
Члан 116. 

Јавно гласање се врши употребом 
електронског система за гласање, дизањем руке, 
односно картицом одговарајуће боје или поименично-
прозивком. 

Јавно гласање употребом електронског 
система за гласање врши се на начин одређен 

módosító indítványról szavaznak, majd ezt követően az 
egész javaslatról.  

114. szakasz 
           A Képviselő-testület a jelenlévő képviselők 
többségi szavazatával dönt. 
           Kivétel képez ezen szakasz 1. bekezdésétől, 
amikor a Képviselő-testület képviselői összlétszámának 
többsége szükséges, mégpedig amikor: 

1. dönt a statútum módosításáról szóló javaslatról és 
hozza meg a statútumot; 

2. hozza meg a képviselő-testület ügyrendjét; 
3. választja meg a Képviselő-testület elnökét és a 

Képviselő-testület elnökhelyettesét; 
4. választja meg és menti fel a polgármestert, a 

polgármester-helyettest és a Községi Tanács 
tagjait; 

5. hozza meg a költségvetést és elfogadja a 
zárszámadást; 

6. hozza meg a Község fejlesztési tervét és azokat a 
stratégiákat, amelyek a Község egyes 
területeken való fellépésének irányvonalait 
megállapítják; 

7. hozza meg a területi tervet; 
8. hozza meg a városrendezési terveket; 
9. határoz a község közadósság-vállalásáról; 
10. határoz a más helyi önkormányzati egységekkel 

való együttműködésről és társulásról, valamint 
külföldi helyi önkormányzati egységekkel való 
együttműködésről; 

11. határoz a helyi közösségek és egyéb helyi 
önkormányzati formák megalakításáról, a 
megalakítás tárgyát képező területről, a terület 
megváltoztatásáról és megszüntetéséről;  

12. határoz az utcák, terek, kistelepülések és egyéb 
település részek elnevezéséről; 

13. megállapítja a község ünnepét; 
14. határoz a díszpolgári cím odaítéléséről; 

 
15. hozza meg a határozatot a Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanács hatásköréről, 
összetételéről, tagjainak  megválasztásáról és 
munkamódjáról; 

16. fogadja el az etikai kódexet és 
17. határoz a törvényben és a jelen statútumban 

meghatározott egyéb esetekben is. 
 

115. szakasz 
            A Képviselő-testület ülésén a szavazás nyilvános, 
kivéve, ha a törvény, a statútum, az  ügyrend vagy a 
Képviselő-testület határozata nem lát elő titkos szavazást.  
            A képviselők szavazáskor a javaslat mellett, a 
javaslat ellen foglalhatnak állást vagy tartózkodhatnak a 
szavazástól.  

116. szakasz 
           A nyilvános szavazás elektronikus 
szavazórendszer használatával, kézfeltartással, illetve 
megfelelő színű lap feltartásával,  vagy név szerint 
történik.  
          Az elektronikus szavazórendszer használatával 
történő nyilvános szavazást a jelen ügyrend által 
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Пословником. 
Сваки одборник, при уласку у скупштинску 

салу, добија од скупштинске службе јединицу за 
електронско гласање са одређеним редним бројем, 
који је програмски везан за његово презиме и име, и 
који служи и за идентификацију одборника приликом 
пријављивања на систем. 

 Дизањем рукегласа се ако електронски систем 
за гласање није у функцији, ако се седница одржава у 
просторији у којој нема таквог система или ако 
Скупштина претходно о томе одлучи. 

Када се гласа дизањем руке, председник 
Скупштине прво позива да се изјасне одборници који 
гласају "за", затим они који гласају "против" и најзад, 
одборници који су уздржани.  

 
 
Поименично се гласа тако што одборници по 

прозивци изјављују да гласају "за" или "против" или 
да су уздржани. 

Поименично гласање врши се ако то одреди 
председник Скупштине или ако  Скупштина тако 
одлучи, без расправе, на предлог неког од одборника, 
ради тачног утврђивања резултата гласања. 

 
Члан 117. 

Гласање употребом електронског система 
врши се притискањем одређених тастера, уз 
претходно пријављивање одборника на електронски 
систем.  

Време за гласање употребом електронског 
система износи 15 секунди. 

По истеку времена из става 2. овог члана, 
председник Скупштине закључује гласање и утврђује 
резултат гласања. 

Одлука се сматра донетом ако је за њу 
гласало више од половине пријављених одборника, 
односно Уставом, законом и Пословником предвиђена 
већина. 

Резултат сваког гласања приказује се на 
монитору. 

Члан 118. 
Одборници су дужни да користе искључиво 

своје јединице за електронско гласање, као и да се 
пријаве при уласку у салу укључивањем својих 
јединица за електронско гласање, односно да се 
одјаве приликом напуштања сале. 

Ако одборник напусти салу Скупштине и не 
одјави се, Стручна служба ће, на интервенцију 
секретара Скупштине, одјавити одборника.  

 
Одборник се може поново пријавити по уласку 

у салу.  
Одборник који се није пријавио на начин из 

става 1. и 3. овог члана нема право да добије реч. 
 

 
Члан 119. 

Ако се утврди да је неко од одборника 
злоупотребио јединицу за електронско гласање 
одборника, гласање у којем је злоупотреба извршена 
биће поништено и одмах ће се приступити поновном 

meghatározott módon végzik. 
         Minden képviselő az ülésterembe érkezésekor, a 
szakszolgálattól elkapja a meghatározott sorszámú 
elektronikus szavazóegységet, amely a nevéhez 
programmal kötődik, és a képviselő azonosítására szolgál 
a rendszerbe való bejelentkezéskor. 
 
         Kézfeltartással akkor szavaznak, ha az elektronikus 
szavazórendszer működésképtelen, ha az ülést olyan 
helyiségben tartják, amelyben nincs ilyen rendszer, vagy 
ha erről a Képviselő-testület előzőleg döntést hoz 
         Amikor kézfeltartással történik a szavazás, a 
Képviselő-testület elnöke először megkéri azokat, akik a 
javaslat mellett foglaltak állást, hogy kézfeltartással 
jelezzék ezt, majd azok nyilatkoznak, akik a javaslat ellen 
foglaltak állást, végül pedig azok a képviselők, akik 
tartózkodnak a véleménynyilvánítástól. 
         Név szerint úgy szavaznak, hogy a képviselő nevük 
hallatán kinyilvánítják, hogy a javaslat „mellett” vagy 
„ellene” foglaltak állást, vagy tartózkodnak a szavazástól. 
         A név szerinti szavazásra akkor kerül sor, ha azt a 
Képviselő-testület elnöke elrendeli vagy a Képviselő-
testület így dönt, vita nélkül, valamely képviselő 
javaslatára, a szavazás eredményének megerősítése 
érdekében. 

117. szakasz 
           A szavazást az elektronikus szavazórendszer 
használatával a megfelelő billentyűk lenyomásával 
végzik, a képviselőknek az elektronikus rendszerbe való 
előzetes bejelentkezésével.  
          A szavazási idő az elektronikus szavazórendszer 
használatával 15 másodperc. 
          E szakasz 2. bekezdése szerinti idő lejárta után, a 
Képviselő-testület elnöke lezárja a szavazást és közli a 
szavazás eredményét. 
          Az aktus akkor tekinthető meghozottnak, ha a 
bejelentkezett képviselők több mint fele igennel szavazott, 
illetve az Alkotmánnyal, törvénnyel és jelen ügyrenddel 
előlátott többsége. 
          Minden szavazás eredményét megjelentetik a 
képernyőn. 

118. szakasz 
           A képviselők kötelesek kizárólag a saját 
elektronikus szavazóegységüket használni, valamint az 
ülésterembe érkezéskor bejelentkezni a saját elektronikus 
szavazóegységük bekapcsolásával, illetve kijelentkezni 
az ülésterem elhagyásakor. 
          Ha a képviselő elhagyja a Képviselő-testület 
üléstermét és nem jelentkezik ki, a Képviselő-testület 
szakszolgálata, a Képviselő-testület elnökének 
közbelépésére, kijelenti a képviselőt.  
          A képviselő, amint visszaért az ülésterembe újból 
bejelentkezhet.  
          A képviselő, aki nem jelentkezett be az e szakasz 
1. és 3. bekezdése szerinti módon, nem jogosult szót 
kérni. 
 

119. szakasz 
         Ha megállapításra kerül, hogy valamelyik képviselő 
visszaélt azon képviselő elektronikus szavazóegységével, 
aki a szavazás pillanatában nem tartózkodott az 
ülésteremben, a szavazás, amely alkalmával a visszaélés 
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пријављивању и гласању. 
 
 

Члан 120. 
Скупштина може одлучити да гласање буде 

тајно, на предлог неког од одборника. 
Тајно гласање врши се на гласачким 

листићима који су исте величине, облика и боје и 
оверени печатом Скупштине. 

Сваки одборник  по прозивци добија гласачки 
листић. 

Неважећим гласачким листићима сматрају се 
они из којих се не може тачно утврдити да ли је 
одборник гласао "за" или "против" предлога. 

 
Члан 121. 

Тајним гласањем руководи председник 
Скупштине, а помажу мусекретар Скупштине и по 1 
одборник из политичке странке, коалиције политичких 
странака, политичке организације или групе грађана 
који имају одборнички мандат у Скупштини. 

 
По завршеном гласању председник 

Скупштине утврђује резултат гласања и објављује да 
ли је предлог прихваћен или одбијен. 
 
5. Одлагање, прекид и паузе у току седнице 
 

 
Члан 122. 

Председник Скупштине ће одложити седницу 
Скупштине када утврди недостатак потребне већине 
одборника за почетак седнице Скупштине, док се 
кворум не обезбеди, а најдуже 2 сата. 

 
Ако се утврди да ни после одлагања у случају 

из става 1. овог члана, седници није присутна 
потребна већина одборника, председник Скупштине 
одлаже седницу за одговарајући дан и час. 

О одлагању седнице одборници се 
обавештавају писаним путем или телефоном. 

 
Члан 123. 

Председник Скупштине одређује прекид 
седнице Скупштине у случајевима настанка 
инцидентних или ванредних околности, најдуже до 30 
минута. 

У случају да се ни у року из претходног става 
не могу отклонити околности, због којих је седница 
прекинута, председник Скупштине ће одложити 
седницу. 

О дану и часу наставка прекинуте седнице, 
председник Скупштине обавештава одборнике 
писаним путем или телефоном. 

 
Члан 124. 

Образложени предлог за одлагање седнице 
Скупштине може поднети председник Скупштине, 
председник општине или шеф одборничке групе.  

 

történt semmissé lesz nyilvánítva és rögtön elvégzik az 
újbóli bejelentkezést és a szavazást. 
 

120. szakasz 
          Valamely képviselő javaslatára a Képviselő-testület 
dönthet úgy, hogy a szavazás titkos legyen. 
          A titkos szavazás azonos nagyságú, alakú és 
színű, a Képviselő-testület bélyegzőjével hitelesített 
szavazólapokon történik. 
        A névsor alapján minden képviselő kap egy 
szavazólapot.  
        Érvénytelen szavazólapnak tekinthető az, amelyik 
esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a 
képviselő a javaslat mellett vagy ellene foglalt állást.  
 

121. szakasz 
         A titkos szavazást a Képviselő-testület elnöke 
vezeti, segít neki a Képviselő-testület titkára és a 
Képviselő-testület egy-egy képviselője a politikai partból, 
pártkoalícióból, politikai szervezetből, vagy polgári 
csoportból, amelyek képviselői mandátummal 
rendelkeznek..  
         A lezárult szavazás eredményeit megerősíti a 
Képviselő-testület elnöke és kihirdeti, hogy a javaslatot 
elfogadták vagy elvetették.  
 
5. Az ülés elhalasztása, megszakítása, és munkaközi 
szünetek  
 

122. szakasz 
          Amennyiben a Képviselő-testület elnöke 
megállapítja, hogy nincs jelen az ülés megkezdéséhez 
szükséges számú képviselő, elhalasztja az ülés kezdetét 
a szükséges létszám biztosításáig, de legfeljebb két 
órával.          

     A jelen szakasz első bekezdése szerinti esetben, ha 
a halasztás után is azt állapítja meg, hogy nincs jelen a 
szükséges létszámú képviselő, a Képviselő-testület 
elnöke megfelelő napra és órára halasztja az ülést. 

     Az ülés elhalasztásáról a képviselőket írásban vagy 
telefonon értesítik.  

 
123. szakasz 

      A Képviselő-testület elnöke elrendeli a Képviselő-
testület ülésének megszakítását, amikor valamilyen 
incidens vagy rendkívüli körülmény keletkezik, legtovább 
30 percig. 

      Abban az esetben, ha az előző bekezdés szerinti 
határidőben a körülményeket, amelyek miatt az ülést 
megszakították, nem lehet elhárítani, a Képviselő-testület 
elnöke az ülést elnapolja.  

     A megszakított ülés folyatásának idejéről, a 
Képviselő-testület elnöke írásban, vagy telefonon értesíti 
a képviselőket.  

 
124. szakasz 

     A Képviselő-testület ülésének elnapolását, 
indoklással ellátva, a Képviselő-testület elnöke, a 
polgármester vagy a képviselői csoport vezetője 
javasolhatja. 
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О одлагању седнице Скупштине из овог члана, 
Скупштина одлучује већином гласова присутних 
одборника без расправе, одмах по изношењу 
предлога. 
 

Члан 125. 
Седнице Скупштине после сваког двочасовног 

рада имају паузу у трајању до 30 минута. О трајању 
паузе у сваком конкретном случају одлучује 
председник Скупштине. 

Скупштина може на предлог председника 
Скупштине или на предлог шефа одборничке групе да 
одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах по 
изношењу предлога. 

Седнице трају највише 3 часа с тим да се 
паузе не урачунавају у време трајања седнице. 

 
Након истека времена из претходног става, 

председник Скупштине може предложити наставак 
седнице, о чему се одборници изјашњавају без 
расправе. 

 
6. Одржавање реда на седници 

 Члан 126. 
О реду на седници Скупштине стара се 

председник Скупштине. 
За повреду реда на седници председник 

Скупштине може да изрекне меру упозорења или 
одузимања речи. 

Скупштина на предлог председника 
Скупштине може да изрекне и меру удаљења са 
седнице. 

 
Члан 127. 

Мера упозорења изриче се одборнику који 
својим понашањем, узимањем речи кад му је 
председник Скупштине није дао, ометањем и 
упадањем у реч говорнику или сличним поступком 
нарушава ред на седници или на други начин поступа 
противно  одредбама Пословника. 

 
Члан 128. 

Мера одузимања речи у даљем току седнице 
изриче се одборнику који својим говором нарушава 
ред на седници или повређује одредбе Пословника, а 
већ му је на тој седници 2 пута изречена мера 
упозорења из члана 127. Пословника. 

Мера одузимања речи не односи се на право 
одборника на реплику у даљем току седнице. 

 
 Члан 129. 

Мера удаљења са седнице изриче се 
одборнику који и после изречене мере упозорења, 
односно мере одузимања речи, омета или спречава 
рад на седници или на седници вређа Скупштину, 
одборнике, односно друге учеснике на седници или 
употребљава изразе који нису у складу са 
достојанством Скупштине. 

Мера удаљења са седнице може се изрећи 
одборнику и без претходно изречених мера, у случају 
поступања којим се угрожава физички или морални 
интегритет учесника седнице. 

     Az ülés elnapolásáról, a jelen szakaszból, a 
Képviselő-testület a jelenlevő képviselők többségi 
szavazatával dönt, vita nélkül, azonnal a javaslat 
előterjesztésekor.  

 
125. szakasz 

    A Képviselő-testület ülésén minden kétóránként 30 
percig tartó szünetet tartanak. A szünet hosszáról minden 
konkrét esetben a Képviselő-testület elnöke dönt. 

 
     A Képviselő-testület a Képviselő-testület elnökének 

vagy a képviselői csoport vezetőjének javaslatára dönthet 
úgy, hogy nem iktat be szünetet, erről azonnal a javaslat 
beterjesztése után dönt.  

    A Képviselő-testület ülése legfeljebb 3 óráig tart, 
azzal hogy a szünetek nem számítódnak bele az ülés 
idejébe. 

    Az előző bekezdés szerinti idő leteltét követően, a 
Képviselő-testület elnöke javasolhatja az ülés folytatását, 
amiről a képviselők vita nélkül döntenek.  

 
 

6. Rendfenntartás az ülésen 
126. szakasz 

         A Képviselő-testület ülésén a rendről a  Képviselő-
testület elnöke gondoskodik. 
         Az ülésen a rend megszegéséért a Képviselő-
testület elnöke figyelmeztetést, vagy szómegvonást róhat 
ki. 
         A Képviselő-testület, a  Képviselő-testület elnökének 
javaslatára, az ülésről való eltávolításra vonatkozó 
intézkedést is kiróhatja. 
 

127. szakasz 
         Figyelmeztetésben részesül az a képviselő, aki 
magatartásával, vagy felszólalásával, ha a Képviselő-
testület elnöke nem adott neki szót, a felszólaló szavába 
vág, vagy hasonló viselkedésével megszegi a rendet az 
ülésen, vagy vét az ügyrend rendelkezései ellen. 
 
 

128. szakasz 
         A szómegvonás intézkedését, az ülés folytatásában, 
arra a képviselőre róják ki, aki felszólalásával megszegi a 
rendet az ülésen, vagy sérti az ügyrend rendelkezéseit, 
és az adott ülésen már kétszer kirótták rá az ügyrend 127. 
szakasza szerinti figyelmeztető intézkedést. 
        A szómegvonás nem vonatkozik a képviselő 
viszontválaszra való jogára az ülés folytatásában. 
 

129. szakasz 
        Az ülésről való eltávolítás intézkedését arra a 
képviselőre róják ki, aki a figyelmeztetés, illetve a 
szómegvonás ellenére is zavarja, vagy akadályozza az 
ülésen folyó munkát, az ülésen sértegeti a Képviselő-
testületet, képviselőket, illetve más résztvevőket, vagy 
olyan kifejezéseket használ, amelyek nincsenek 
összhangban a Képviselő-testület méltóságával. 
        Az ülésről való eltávolítás intézkedését kiróható a 
képviselőre, előzőleg kimondott intézkedések  nélkül is, 
ha viselkedésével veszélyezteti az ülés résztvevőinek 
fizikai és erkölcsi sérthetetlenségét. 
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Одборник може бити удаљен само са седнице 
на којој је повредио ред. 

Одборник коме је изречена мера удаљења са 
седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се 
одржава седница. 

Ако председник Скупштине редовним мерама 
не може да одржи ред на седници, одредиће кратак 
прекид седнице и обезбедити услове за наставак 
седнице. 

Члан 130. 
Одредбе о одржавању реда на седници 

Скупштине примењују се и на сва другаприсутна лица 
на седници Скупштине. 
 
7. Записник 

 
Члан 131. 

Седнице Скупштине записују се на аудио или 
аудиовизуелним снимцима, са којих се израђују 
записници, који се чувају у документационој основи 
седнице. 

Са седнице се прави записник који се 
доставља одборницима уз позив за наредну седницу. 

 
Записник садржи: време и место одржавања 

седнице, имена председавајућег и секретара, имена 
присутних, имена одсутних одборника, имена лица 
која су присуствовала седници по позиву, утврђени 
дневни ред, са назнаком питања о којима се 
расправљало и одлучивало и именима говорника, 
резултат гласања о појединим тачкама дневног реда, 
име и презиме одборника који је издвојио мишљење 
(уколико је одборник захтевао да се издвајање 
мишљења унесе у записник), назив одлука и 
закључака донетих на седници и изречене мере на 
седници.  

Усвојени записник потписују председник 
Скупштине, секретар Скупштине и записничар. 

Аудио или аудиовизуелни снимак седнице 
Скупштине доставља се одборничкој групи по 
захтевушефа одборничке групе, а одборницима који 
нису чланови ниједне одборничке групе, по њихов 
личном захтеву. 

 
VI - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ 
АКАТА У СКУПШТИНИ 
 
 
1. Акти које доноси Скупштина  

 
  Члан 132. 

Скупштина као основни правни акт доноси 
Статут општине.  

Скупштина у вршењу послова из своје 
надлежности доноси: одлуке, пословник, решења, 
закључке, препоруке, планове, програме, 
декларације, резолуције и друге акте у складу са 
законом, Статутом и Пословником.  

 
 

        A képviselőnek az ülésről való eltávolítása csak arra 
az ülésre vonatkozik, amelyen zavarta a rendet.  
        A képviselő köteles azonnal elhagyni az üléstermet, 
ha kiróják rá az ülésről való eltávolításra vonatkozó 
intézkedést. 
        Amennyiben az elnök a megállapított 
intézkedésekkel nem tudja fenntartani a rendet az ülésen, 
elrendeli az ülés rövid megszakítását, és gondoskodik az 
ülés zavartalan folytatásáról. 

130 szakasz 
         A Képviselő-testület ülésein a rendfenntartásról 
szóló rendelkezések vonatkoznak a Képviselő-testület 
ülésén jelenlévő egyéb személyekre is. 
 
7. Jegyzőkönyv 

 
131. szakasz 

A Képviselő-testület üléseit audio, vagy/és 
audiovizuális eszközökkel rögzítik, amelyek alapján 
kidolgozzák a jegyzőkönyveket, amelyeket az ülés 
alapdokumentumaként őriznek. 

      Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a 
képviselők a következő ülésre szóló meghívóval kapnak 
meg.          
          A jegyzőkönyv  tartalmazza: az ülés helyét és 
idejét, az elnöklő és a titkár nevét, a jelenlevő képviselők 
nevét, a távol maradt képviselők nevét, az ülésen 
résztvevő meghívottak nevét, a megállapított napirendet, 
azon kérdések feltüntetésével amelyekről vitáztak és 
döntöttek és a vitában felszólalók nevét, az egyes 
napirendi pontokról való szavazás eredményeit, azon 
képviselők nevét, akik kifejezték különvéleményüket 
(amennyiben a képviselő kérte, hogy különvéleménye 
kerüljön bele a jegyzőkönyvbe), az ülésen meghozott 
határozatok és végzések megnevezését és az ülésen 
kirótt intézkedéseket. 
          Az elfogadott jegyzőkönyvet a Képviselő-testület 
elnöke, titkára és a jegyzőkönyvvezető írják alá. 

      A Képviselő-testület üléséről készült audio vagy 
audiovizuális felvételeket a képviselői csoport 
vezetőjének kérésére eljuttatják a képviselő csoportnak 
és személyes kérelmükre azon képviselőknek, akik nem 
tartoznak egyetlen képviselői csoporthoz sem.  

 
VI - A HATÁROZATOK ÉS MÁS AKTUSOK 
MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA A  KÉPVISELŐ-
TESTÜLETBEN  
 
1.Az aktusok, amelyeket a Képviselő-testület hoz meg 

 
132. szakasz 

      A Képviselő-testület, alapvető jogi aktusként a 
község statútumát hozza meg. 
          A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó 
tevékenységek végzése során határozatokat, ügyrendet, 
végzéseket, záróhatározatokat, ajánlásokat, terveket, 
programokat, nyilatkozatokat és egyéb aktusokat hoz 
meg a törvénnyel, a statútummal és az ügyrenddel 
összhangban. 
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Члан 133. 
Одлуком се на општи начин уређују питања из 

надлежности Скупштине.  
Пословником се уређују питања од значаја за 

организацију и рад Скупштине.  
Решењем се одлучује о појединачним 

правима, обавезама и правним интересима лица у 
складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.  

 
Закључком се одлучује о процедуралним 

питањима, о прихватању одређених предлога, 
утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин 
треба убудуће поступати у појединачним питањима, 
односно стварима, иницира доношење одлука, 
односно другог општег или појединачног акта.  

Закључком Скупштина може, на предлог 
предлагача акта који је предмет расправе, на основу 
дискусија одборника, вршити интервенцију на текст 
акта пре закључења расправе по тој тачки дневног 
реда, која има карактер исправке техничке грешке.  

О предложеном закључку одлучује се пре 
одлучивања о акту на који се делује, оном већином 
гласова која је потребна за доношење тог акта.  

У случају из става 5. овог члана  секретар 
Скупштине има обавезу да интервенцију на текст, 
усвојену закључком угради у акт, уколико се акт 
усвоји, пре његовог објављивања. 
 
2. Предлагање одлуке 
 

 Члан 134. 
Право предлагања одлука и других општих 

аката имају, председник општине,Општинско веће, 
сваки одборник, грађани путем грађанске 
иницијативе, односно други овлашћени предлагач у 
складу са законом и општим актима Скупштине.       

                                                         
            Предлог акта подноси се у облику у коме сеакт 
доноси и мора бити образложен. 

Образложење мора да садржи правни основ и 
разлоге за доношење акта, објашњење циља који се 
жели постићи, образложење конкретних решења и 
процену износа финансијских средстава потребних за 
спровођење акта. 

Предлог акта упућује се и надлежном радном 
телу и Општинском већу кад оно није предлагач. 

 
Предлог акта који се тиче националне 

равноправности обавезно се доставља на мишљење 
Савету за међунационалне односе. 

 
Члан 135. 

Радна тела Скупштине и Општинско веће, као 
и Савет за међунационалне односе у случају из става 
5. претходног члана Пословника, могу предложити 
Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта 
у целини или поднети амандман на предлог акта. 

 
 

Члан 136. 
Предлагач одлуке, односно овлашћени 

представник предлагача, може, на почетку расправе, 

133. szakasz 
      Határozattal a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozó kérdéseket általános módon rendezik.  
     Ügyrenddel rendezik a Képviselő-testület 

szervezése és munkája szempontjából fontos kérdéseket.  
      Végzéssel döntenek az egyes jogokról, 

kötelezettségekről és a jogi érdekekről a törvénnyel  a 
statútummal és a Képviselő-testület határozataival 
összhangban.  

     Záróhatározattal döntenek a  procedurális 
kérdésekről, a meghatározott javaslatok elfogadásáról, a  
bekezdések megerősítéséről arra vonatkozóan, hogy a 
jövőben, hogyan, milyen módon kell eljárni egyes 
kérdésekben, illetve dolgokban, határozatok illetve más 
általános és egyéni aktus meghozatalát kezdeményezi. 

      Záróhatározattal a Képviselő-testület a vita tárgyát 
képező aktus beterjesztőjének javaslatára, a napirendről 
szóló vita lezárása előtt változtathatnak az aktus 
szövegén, a technikai hibák kiküszöbölése céljából.  

 
      A javasolt záróhatározatról a hozzátartozó aktus 

előtt döntenek, azzal a szavazattöbbséggel, amely az 
aktus meghozatalához szükséges.  

      Ezen szakasz 5. bekezdése szerinti esetben a 
Képviselő-testület titkára, a megjelentetés előtt köteles 
alakítani a szövegen, és az elfogadott záróhatározatot 
beépíteni az aktusba, amennyiben az aktust elfogadták. 

 
2.  Határozatok előterjesztése 
 

134. szakasz 
       Határozatok és más általános aktusok 

előterjesztésére joga van a község elnökének, a Községi 
Tanácsnak, minden képviselőnek, polgári 
kezdeményezések révén a polgároknak illetve más 
meghatalmazott javaslattevőnek a törvénnyel és a 
Képviselő-testület általános aktusaival összhangban  

    Az aktusjavaslatot olyan formában terjeszthetik be, 
ahogyan azt meghozzák és indoklással kell ellátni. 
         Az indoklásnak tartalmaznia kell a jogi alapot és az 
aktus meghozatalának okait, valamint az elérendő cél 
magyarázatát, valamint a végrehajtásához szükséges 
pénzeszközök összegének felbecsülését. 
 
         Az aktusjavaslatot továbbítják az illetékes 
munkatestületeknek és a Községi Tanácsnak, 
amennyiben nem az a javaslattevő. 
         A nemzeti egyenjogúságot érintő aktusjavaslatokat 
kötelező véleményeztetni  a Nemzetek Közötti 
Kapcsolatügyi Tanáccsal. 
 

135. szakasz 
         A Képviselő-testület munkatestületei és a Községi 
Tanács valamint a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács 
az előző szakasz 5. bekezdésében foglaltak esetében 
javasolhatják a Képviselő-testületnek a javaslat teljes 
egészében való elfogadását, vagy elvetését, vagy 
módosító indítványt terjeszthetnek elő az aktusjavaslatra. 

 
136. szakasz 

         Az aktus előterjesztője, illetve annak képviselője a 
vita indítása előtt utólagos indoklást fűzhet a javaslathoz. 
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да изложи допунско образложење предлога. Он има 
право да учествује у расправи све до њеног 
закључења, да даје објашњења и износи своје 
мишљење. 

По окончању расправе, предлагач, односно 
овлашћени представник предлагача има право на 
завршну реч. 

Члан 137. 
Предлагач акта има право да повуче предлог 

одлуке пре почетка гласања о предлогу одлуке у 
целини. 

Члан 138. 
При предлагању других аката из члана 132. 

Пословника, сходно се примењују одредбе 
Пословника о доношењу одлука. 

 
 
3. Јавна расправа 

  Члан 139. 
Предлог акта који је утврђен након спроведене 

јавне расправе, Скупштина разматра заједно са 
извештајем предлагача о спроведеној јавној 
расправи. 

Извештај из става 1. овог члана садржи приказ 
свих сугестија и предлога датих у јавној расправи и 
образложење разлога због којих поједине сугестије и 
предлози нису прихваћени. 

 
Предлог акта из става 1. овог члана, са 

образложењем разлога због којих поједине сугестије и 
предлози дати у јавној расправи нису прихваћени, 
објављују се на интернет презентацији Општине, 
најкасније 8 дана пре разматрања на седници 
Скупштине. 

 
4. Амандман 

  Члан 140. 
Предлог за измену и допуну предлога акта 

подноси се председнику Скупштине у облику 
амандмана. Амандман може поднети одборник, 
Општинско веће, председник општине, стално радно 
тело Скупштине, Савет за међунационалне односе у 
случају из члана 134. став 5. овог пословника и 
најмање 5% бирача са пребивалиштем на територији 
општине, путем грађанске иницијативе, у складу за 
законом и Статутом општине.  

 
Амандман се подноси у писаном облику, са 

образложењем. 
Амандман се подноси најкасније 2 данапре 

седнице, а изузетно  на седници о предлогу који је 
поднет на седници. 

Амандман на урбанистички план може се 
поднети најкасније 5 дана пре одржавања седнице 
Скупштине, а уз текст амандмана одборницима се 
доставља и мишљење Комисије за планове. 

 
О амандману се обавезно изјашњава 

предлагач, односно представник предлагача и 
Општинско веће кад оно није предлагач. 

Joga van a vitában való részvételre, a vita befejezéséig 
magyarázatot adhat és kinyilváníthatja véleményét. 
 
 
         A vita során a javaslattevőnek, illetve a javaslattevő 
felhatalmazott képviselőjének joga van zárszóra. 

 
137. szakasz 

         Az előterjesztőnek joga van visszavonni a javaslatot 
a javaslat egészéről való szavazás kezdetéig 

 
138. szakasz 

         Az ügyrend 132. szakaszában foglalt egyéb aktusok 
beterjesztésekor az ügyrend határozathozatalról szóló 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
3. Nyilvános  vita 

139. szakasz 
        Azon javaslatot, amelyet nyilvános vitát követően 
állapítanak meg, a Képviselő-testület az előterjesztőnek a 
nyilvános vitáról szóló jelentésével együtt vitatja meg. 
 
        Az első bekezdésben említett jelentés bemutat 
minden észrevételt és javaslatot, amely a nyilvános vita 
során elhangzott, valamint annak indoklását, hogy egyes 
vélemények és javaslatok miért nem kerültek be a 
jelentésbe. 
        A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslat,  
indoklással, a nyilvános vita során elhangzott vélemények 
és javaslatok kimaradásának okáról, a község internetes 
prezentációjában megjelenik, legkésőbb a Képviselő-
testületi megvitatás előtt 8 nappal.  
 
 
4. Módosító indítvány 

140. szakasz 
     A határozat-javaslatokra és más ügyiratokra 

vonatkozó módosítás és kiegészítés  a Képviselő-testület 
elnökének benyújtott módosító indítvány útján történik. 
Módosító indítványt a törvénnyel, és a község Statútuma 
alapján a képviselők, a Községi Tanács, a községi elnök, 
a Képviselő-testület állandó munkatestülete, a Nemzetek 
Közötti Kapcsolatügyi Tanács, illetve az ügyrend 134. 
szakaszának 5. bekezdése esetében, valamint polgári 
kezdeményezés révén a község területén élő 
szavazópolgárok legalább 5%-a, nyújthat be.  

    A módosító indítványt írásban, indoklással ellátva 
nyújtják be. 

   A módosító indítványt legkésőbb két nappal az ülés 
előtt terjesztik be, kivételesen az ülésen, az ülésen 
beterjesztett javaslatra. 

   A városrendezési tervre vonatkozó módosító 
indítvány legkésőbb öt nappal  a Képviselő-testület ülése 
előtt terjeszthető be, a módosító indítvány szövege mellé 
pedig a képviselőknek mellékelik a Tervekkel Foglalkozó 
Bizottság véleményét is.  

   A módosító indítványról kötelezően állást foglal az 
előterjesztő, illetve az előterjesztő képviselője, valamint a 
Községi Tanács, ha nem ő az előterjesztő. 
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Амандман на предлог одлуке која се тиче 
националне равноправности, који је поднео други 
овлашћени подносилац пре седнице, доставља се и 
Савету за међунационалне односе ради прибављања 
мишљења. 

Ако предлагач акта прихвати амандман који је 
поднет на предлог акта, амандман постаје саставни 
део предлога акта. 

Подносилац амандмана не може подносити 
више амандмана на исти члан предлога акта. 

 
Предлагач акта може подносити амандмане 

све до почетка гласања.      
 

Члан 141. 
Скупштина одлучује најпре о амандманима 

поднетим пре одржавања седнице. 
 
Амандман који поднесе предлагач постаје 

саставни део предлога и о њему се Скупштина 
посебно не изјашњава. 

Ако је поднето више амандмана на исти члан 
предлога одлуке, прво се одлучује о амандману којим 
се предлаже брисање тог члана. 

 
 

5.  Аутентично тумачење 
Члан 142. 

Предлог за доношење аутентичног тумачења 
правних аката чији је доносилац Скупштина, може 
поднети свако правно или физичко лице. 

Предлог из става 1. овог члана подноси се 
председнику Скупштине у писаном облику и мора 
бити образложен. 

Скупштина, на предлог надлежног одбора, 
доноси аутентично тумачење правног акта, чији је 
доносилац, по поступку предвиђеном овим 
пословником за доношење одлука. 
 
 
6.  Хитан поступак 

Члан 143. 
Ако за доношење појединог акта постоји 

неодложна потреба или ако би недоношење таквог 
акта у одређеном року имало или могло имати штетне 
последице по интересе грађана или правних лица, 
односно за обављање послова из надлежности 
Општине, предлог акта може се изнети Скупштини на 
разматрање и одлучивање  без претходног 
разматрања у радним телима Скупштине. 

Када предлаже хитан поступак, предлагач 
акта мора образложити разлоге због којих тражи 
хитан поступак. 

Члан 144. 
О предлогу за уношење акта у дневни ред 

седнице по хитном поступку одлучује се без расправе. 
Пре гласања о том питању Скупштина ће саслушати 
образложење предлагача. 

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт 
разматра по хитном поступку, предлог акта се уноси у 
дневни ред исте седнице. 

Скупштина може у току седнице затражити 

   A nemzeti egyenjogúságot érintő határozati 
javaslatra tett módosító indítványt, amelyet más 
meghatalmazott indítványozó terjesztett be az ülés előtt, 
véleményezésre továbbítják a Nemzetek Közötti 
Kapcsolatügyi Tanácshoz. 

   Ha az aktus előterjesztője elfogadja a javaslat 
kapcsán beterjesztett módosító indítványt, a módosító 
indítvány a javaslat szerves részévé válik. 

   A módosító indítvány előterjesztője a javaslat 
ugyanazon szakaszára nem terjeszthet be több módosító 
indítványt. 

   Az előterjesztő egészen a szavazás kezdetéig 
terjeszthet be módosító javaslatot.  

 
141. szakasz 

     A Képviselő-testület legelőször azokról a módosító 
indítványokról dönt, amelyeket az ülés előtt terjesztettek 
be. 

    Az előterjesztő által beterjesztett módosító indítvány 
a javaslat alkotó részévé válik, és arról a Képviselő-
testület, külön nem foglal állást. 

     Ha a javaslat ugyanazon szakaszára több módosító 
indítványt terjesztenek elő, akkor először arról a módosító 
indítványról kell dönteni, amely a szakasz törlését 
javasolja. 
 
5.  Autentikus értelmezés 

142. szakasz 
    A Képviselő-testület által hozott jogi aktusok 

autentikus értelmezésére vonatkozó javaslatot, minden 
jogi és fizikai személy beterjeszthet. 

     A jelen szakasz 1. bekezdésében említett javaslat, 
írásban, indoklással ellátva terjeszthető be a Képviselő-
testület elnökéhez.  

      A Képviselő-testület, az illetékes bizottság 
javaslatára az ügyrend határozathozatallal kapcsolatos 
rendelkezései alapján hozza meg az általa elfogadott jogi 
aktusok autentikus értelmezését.  
 
6.  Sürgősségi eljárás 

143. szakasz 
      Ha egyes aktusok meghozatala halaszthatatlan, 

vagy ha bizonyos határidőn belül nem hozzák meg azokat 
annak káros következménye lenne a polgárok vagy jogi 
személyek érdekeire, illetve a község hatáskörébe tartozó 
feladatok végzésére, akkor ezek az aktus-javaslatok a 
Képviselő-testület munkatestületein való előző megvitatás 
nélkül a Képviselő-testület elé kerülhetnek megvitatásra 
és döntéshozatalra. 

  
      Amikor sürgősségi eljárást javasol, az 

előterjesztőnek meg kell indokolnia miért kér sürgősségi 
eljárást. 

144. szakasz 
     Az aktus sürgősségi eljárással való napirendbe 

iktatásának javaslatáról nem nyitnak vitát. A kérdésről 
történő szavazás előtt a Képviselő-testület meghallgatja 
az előterjesztő indoklását. 

      Ha a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, hogy 
az aktust sürgősségi eljárással vitassák meg, az aktus-
javaslat ugyanazon ülés napirendjére kerül. 

      A Képviselő-testület az ülés folyamán sürgős 
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хитно мишљење надлежног радног тела Скупштине и 
Општинског већакада оно није предлагач. 

 
Предлог акта који се доноси по хитном 

поступку мора се доставити одборницима најкасније 
до почетка седнице. 

 
7.  Потписивање и објављивање аката 

 Члан 145. 
Акта Скупштине израђују се, на основу 

изворника записника о раду седнице на којој су 
донети.  

Акте Скупштине потписује председник 
Скупштине, а тачност преписа аката потписује 
секретар Скупштине. 

Акте радних тела Скупштине потписује 
председник радног тела.  

О чувању и објављивању аката Скупштине 
стара се Стручна служба. 

Акта Скупштине објављују се у ''Службеном 
листу општине Ада''. 
 
VII -РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ РАТНОГ СТАЊА, 
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ И ВАНРЕДНОГ 
СТАЊА 
 

Члан 146. 
У случају ратног стања Општинско веће 

доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што је 
дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим она 
буде у могућности да се састане. 

 
Члан 147. 

У случају непосредне ратне опасности или 
ванредног стања Скупштина ради по Пословнику, ако 
конкретне прилике и околности то дозвољавају.  

 
Ако у наведеним условима није могућ рад по 

Пословнику, Скупштина на првој седници доноси 
посебан Пословник о свом раду и остваривању 
функција у насталим околностима. 

 
Члан 148. 

Председник Скупштине у случају непосредне 
ратне опасности или ванредног стања: 

-одређује време и место одржавања седнице 
Скупштине;  

-одлучује о начину позивања одборника на 
седницу и начину и роковима достављања  
материјала за седницу;  

-по потреби може одредити посебан начин 
вођења и чувања записника, бележака и  
других докумената Скупштине и њених органа, 
наложити да се одређени материјали не 
стављају на располагање средствима јавног 
информисања и предузети друге мере у циљу 
безбедности и заштите;  

-успоставља контакте и сарадњу са 
одговарајућим државним и војним органима  
Републике Србије и предузима мере за 

véleményalkotásra kérheti a Képviselő-testület illetékes 
munkatestületét és a Községi Tanácsot, ha nem az az 
előterjesztő.  

      Az aktusjavaslatot, amelyet sürgősségi eljárással 
hoznak meg, legkésőbb az ülés kezdetéig kézbesíteni kell 
a képviselőknek.  

 
7. Az aktusok aláírása és közzététele 

145. szakasz 
    A Képviselő-testület aktusait a meghozataluk ülésen 

felvett jegyzőkönyvforrás alapján dolgozzák ki. 
 
    A Képviselő-testület aktusait a Képviselő-testület 

elnöke írja alá, az átiratokat a Képviselő-testület titkára 
írja alá. 

    A Képviselő-testület munkatestületének aktusait a 
munkatestület elnöke írja alá.           

    A Képviselő-testület aktusainak őrzéséről és 
közzétételéről a szakszolgálat gondoskodik. 

     A Képviselő-testület által meghozott aktusokat  Ada 
Község Hivatalos Lapjában teszik közzé. 
 
VII - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJA 
KÖZVETLEN HÁBORÚ VESZÉLYE, HADIÁLLAPOT ÉS 
RENDKÍVÜLI HELYZET ALKALMÁVAL 
 

146. szakasz 
   Hadiállapot estén a Községi Tanács hozza meg a 

Képviselő-testület illetékességébe tartozó aktusokat, 
amelyeket köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni 
megerősítésre, amint annak lehetősége lesz összeülni.   
 

147. szakasz 
   Közvetlen háborús veszély, vagy rendkívüli állapot 

esetén a Képviselő-testület ezen ügyrend szerint 
működik, ha azt az adott helyzet és körülmények 
megengedik. 

   Ha a megnevezett feltételek mellett lehetetlenné 
válik a munka ezen ügyrend alapján, a Képviselő-testület 
első ülésén külön ügyrenddel rendelkezik munkájáról és 
funkcióinak megvalósításáról a keletkezett körülmények 
között.  

148. szakasz 
    A Képviselő-testület elnöke közvetlen háborús 

veszélyvagy rendkívüli állapot alkalmával: 
-   meghatározza a Képviselő-testület ülésének 

időpontját és helyszínét 
-   meghatározza a képviselők értesítésének módját 

valamint az ülésanyag eljuttatásának módját és 
határidejét;  

- szükség szerint elrendelheti a Képviselő-testület 
és annak szervei jegyzőkönyvei, jegyzetei és más  
dokumentumai vezetésének és őrzésének 
különleges módját, meghagyva, hogy bizonyos 
anyagok ne kerüljenek nyilvánosságra és más 
intézkedéseket foganatosítson a biztonságuk és a 
védelmük érdekében.  

- kapcsolatot és együttműködést alakít ki a  Szerb 
Köztársaság megfelelő állami és katonai 
szerveivel és intézkedéseket foganatosít a 
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реализацију донетих закона, одлука, 
закључака, наређења и других аката ових 
органа, и 

-одлучује о начину рада општинске управе у 
циљу што успешнијег остваривања послова и 
задатака у насталим околностима. 

 
 

Члан 149. 
Одборници су дужни да у случајевима 

непосредне ратне опасности, ратног или ванредног 
стања, извештавају секретара Скупштине о свакој 
промени адресе, пребивалишта или боравишта. 
 
VIII - ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ 
 
 

Члан 150. 
Седнице Скупштине су јавне. 
За јавност рада Скупштине одговоран је 

председник  Скупштине. 
 

Члан 151. 
Скупштина, на образложени предлог 

председника Скупштине, сталног радног тела, 
Општинског већа или најмање 10 одборника, може 
одлучити да седница не буде јавна због разлога 
безбедности и других разлога утврђених законом који 
се констатују пре утврђивања дневног реда. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 
одлучује  без расправе. 

 
Члан 152. 

Седници Скупштине имају право да 
присуствују и грађани, осим када се седница држи без 
присуства јавности. 

У случају да не постоји могућност да сви 
заинтересовани присуствују седници Скупштине, 
председник Скупштине ће одлучити коме ће 
омогућити присуство седници, полазећи од интереса 
за тачке на дневном реду. 

 
Члан 153. 

Када Скупштина расправља о питањима 
којима се битно мењају услови живота и 
привређивања у Општини, односно која су од значаја 
за остваривање националне и родне равноправности, 
грађани и представници удружења грађана која се 
баве питањима која су предмет расправе, могу  да 
присуствују седници и да без права одлучивања 
учествују у раду  Скупштине.  

У случају да не постоји могућност да сви 
заинтересовани присуствују седници Скупштине, 
председник Скупштине ће одлучити коме ће 
омогућити присуство седници полазећи од редоследа 
пријављивања и интереса пријављених за тачке на 
дневном реду. 

 
Члан 154. 

Представници средстава јавног информисања 
имају право да присуствују седницама Скупштине и 
њених радних тела ради обавештавања јавности о 

törvények, határozatok, záró rendelkezések, 
rendeletek és ezen szervek más aktusai 
megvalósítása érdekében; és 

-  határoz a községi közigazgatási szervek 
munkamódszeréről azzal a céllal, hogy az adott 
körülmények között hatékonyabbá tegye a munkát 
és a feladatok megoldását. 

 
149. szakasz 

       A képviselők közvetlen háborús veszély, illetve 
hadi- vagy rendkívüli állapot esetén  kötelesek 
lakcímváltoztatásukról, lakóhelyükről vagy tartózkodási 
helyükről értesíteni a Képviselő-testület titkárát.  
 
VIII - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁNAK 
NYILVÁNOSSÁGA 
 

150. szakasz 
      A Képviselő-testület ülése nyilvános. 
      A Képviselő-testület munkájának nyilvánosságáért 

a Képviselő-testület elnöke felelős.  
 

151. szakasz 
       A Képviselő-testület, a Képviselő-testület elnöke, 

az állandó munkatestület, a Községi Tanács vagy 
legalább tíz képviselő indokolt javaslatára dönthet úgy, 
hogy az ülés a napirend megerősítése előtt megállapított 
biztonsági vagy egyéb törvénnyel megállapított okból, ne 
legyen nyilvános. 

       A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatról a 
Képviselő-testület vita nélkül dönt.  

 
152. szakasz 

      A Képviselő-testület ülésén részt vehetnek a 
polgárok is, kivéve, amikor a nyilvánosság számára zárt 
ülésről van szó. 

      Abban az esetben, ha nincs lehetőség arra, hogy 
minden érdeklődő részt vehessen a Képviselő-testület 
ülésén, a Képviselő-testület elnöke dönti el, a napirendi 
pontokhoz kapcsolódó érdekeket figyelembe véve, hogy 
ki kap lehetőséget a részvételre.  

 
153. szakasz 

      Amikor a Képviselő-testület olyan kérdésekről 
tárgyal, amelyek kihatással vannak az életkörülményekre 
és a gazdálkodásra a községben, illetve a nemzeti és 
nemi egyenjogúság megvalósításával foglalkoznak, a 
polgárok, a szóban forgó kérdésekkel foglalkozó 
egyesületek képviselői jelen lehetnek az ülésen és 
döntéshozatali jog nélkül részt vehetnek a Képviselő-
testület munkájában. 

       Amennyiben nincs lehetőség az összes 
érdeklődőnek a Községi Képviselő-testület ülésén való 
részvételére, a Községi Képviselő-testület elnöke dönti el 
azt, hogy kinek teszi lehetővé az ülésen való részvételt, a 
jelentkezési sorrend és a jelentkezők napirendi pontokkal 
kapcsolatos érdekeit szem előtt tartva. 

 
154. szakasz 

      A Képviselő-testület és munkatestületeinek ülésein 
részt vehetnek a sajtó, és az egyéb köztájékoztatási 
eszközök képviselői azzal a céllal, hogy a nyilvánosságot 
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њиховом раду. 
Скупштина ће о свом трошку обезбедити 

аудио и/или аудио-видео снимак са својих седница, 
који представља интелектуалну својину Скупштине, и 
које ће поделити електронским медијима ради 
приказивања јавности. 

 
Члан 155. 

Позиви и материјали за седнице Скупштине 
достављају се средствима информисања ради 
упознавања јавности. 

Представницима средстава јавног 
информисања обезбеђују се потребни услови за 
праћење рада на седницама Скупштине и њених 
радних тела. 

Члан 156. 
Скупштина може да изда службено 

саопштење средствима јавног информисања. 
Текст службеног саопштења саставља 

Стручна служба, а одобрава председник Скупштине 
или лице које он овласти. 

Конференцију за штампу, у вези са питањима 
која разматра Скупштина, може да одржи председник 
Скупштине, одборник кога овласти Скупштина, а 
председник радног тела Скупштине о раду радног 
тела. 

 
Члан 157.  

У циљу обавештавања јавности о раду 
Скупштине и њених радних тела, на интернет 
презентацији Општине објављују се: 

- позив о времену и месту одржавања седнице 
Скупштине са предлогом дневног реда; 

- Службени лист општине Ада, и 
- подаци о одборницима и члановима сталних 

радних тела Скупштине. 
О објављивању аката из става 1. овог члана 

стара се секретар Скупштине. 
 

IX - ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 
 
 

Члан 158. 
Одборник је дужан да учествује у раду 

Скупштине и радних тела чији је члан. 
  
 
 

Члан 159. 
Основно право и дужност одборника је да 

присуствује седници Скупштине и радних тела 
Скупштине чији је члан и учествује у њиховом раду и 
одлучивању. 

У остваривању права и дужности одборник: 
 

- покреће иницијативе за разматрање и за 
решавање одређених питања и даје предлоге 
за доношење аката из надлежности 
Скупштине; 

- покреће иницијативе и даје предлоге за 

tájékoztassák munkájáról. 
      A Képviselő-testület saját terhére biztosítja az 

audio és/vagy az audio-videó felvételt az üléseiről, amely 
a Képviselő-testület szellemi tulajdonát képezi és 
amelyeket kioszt az elektronikus médiának a 
nyilvánosság felé való bemutatása érdekében.  

 
155. szakasz 

     A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót és 
anyagot továbbítják a köztájékoztatási eszközöknek a 
nyilvánosság tájékoztatása érdekében.  

      A köztájékoztatási eszközök képviselői számára 
biztosítják  a szükséges feltételeket a Képviselő-testület 
és munkatestülete munkájának figyelemmel kíséréséhez.  

 
156. szakasz. 

       A Képviselő-testület hivatalos közleményt adhat a 
köztájékoztatási eszközök részére.  

       A hivatalos közlemény szövegét a szakszolgálat 
készíti el és a Képviselő-testület elnöke, illetve az általa 
meghatalmazott személy hagyja jóvá. 

       A Képviselő-testület által megvitatott kérdésekben 
sajtókonferenciát tarthatnak: a Képviselő-testület elnöke, 
a Képviselő-testület által meghatalmazott képviselő, a 
Képviselő-testület munkatestületének elnöke pedig a 
munkatestület munkájáról tájékoztatást. 

 
157. szakasz 

    A nyilvánosság tájékoztatása érdekében a község 
internetes oldalán közzéteszik:  

 
- a meghívót a Képviselő-testület ülésének 
időpontjáról és helyszínéről, a napirend-javaslattal, 

- Ada Község Hivatalos Lapját, és 
- az adatokat a képviselőkről és a Képviselő-testület 

állandó munkatestületei tagjairól. 
    A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt aktusok 

közzétételéről a Képviselő-testület titkára gondoskodik.  
 

IX - A KÉPVISELŐK JOGAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI 

 
158. szakasz 

     A képviselőnek joga és kötelessége részt venni a 
Képviselő-testület és a Képviselő-testület azon 
munkatestület ülésein, amelynek tagja és részt vegyen a 
munkában és a döntéshozatalban. 

 
159. szakasz 

 A képviselő alapvető joga és kötelessége, hogy 
részt vegyen a Képviselő-testület és azon munkatestület 
munkájában, amelynek tagja. 

 
 A képviselő jogai és kötelezettségei 
megvalósításában: 

- indítványokat kezdeményez bizonyos kérdések 
megvitatására és megoldására és javaslatokat 
ad a Képviselő-testület illetékességébe tartozó 
aktusok meghozatalára, 

- indítványokat kezdeményez és javaslatokat tesz 
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унапређење рада Скупштине и радних тела; 
 
- поставља одборничка питања која се односе 

на рад председника општине, Општинског 
већа, Начелника Општинске управе и 
Општинске управе у извршавању закона, 
других прописа и општих аката Скупштине, 
као и на рад институција које имају јавна 
овлашћења; 

 
- учествује у обавештавању грађана и њихових 

организација и заједница о питањима о којима 
се одлучује у Скупштини, путем зборова 
грађана односно других скупова на које је 
позван или на који га упути Скупштина; 

 
- редовно и благовремено прима информације 

о свим питањима од значаја за вршење 
функције; 

- упознаје се са законским и другим прописима, 
а посебно са општим актима које доноси 
Скупштина, едукује и усавршава у циљу 
квалитетног обављања одборничке функције; 

 
- улаже амандмане на предлоге аката; 
 
- промовише етичке принципе и стандарде 

свога понашања са обавезом придржавања 
Кодекса понашања одборника Скупштине; 

- извршава и друге задатке које му, у оквиру 
свог деловања, повери Скупштина или радно 
тело чији је члан. 

 
Члан 160. 

Одборник не може бити позван на кривичну 
одговорност , притворен или кажњен због изнетог 
мишљења или давања гласа на седници Скупштине и 
радних тела. 

 
Члан 161. 

Одборник има право да буде редовно и 
благовремено обавештен о свим питањима од значаја 
за вршење дужности, а нарочито: 

 
1) о раду Скупштине и њених радних тела; 
 
2) о раду Начелника општинске управе и 

Општинске управе; 
3) о коришћењу јавних средстава-буџета 

општине Ада; 
4) о спровођењу политике коју је утврдила 

Скупштина; 
5) о извршавању прописа.  

Ради потпунијег обавештавања, одборницима 
се редовно достављају службене публикације и 
информативни и документациони материјали о 
питањима која су на дневном реду седнице 
Скупштине и о другим питањима из делокруга 
Скупштине. 

Члан 162. 
Одборник поставља одборничко питање  

између двеседнице, у писаном облику, председнику 

a Képviselő-testület és a munkatestületi 
munkájának előmozdítására, 

- képviselői kérdéseket tesz fel, amelyek a község 
elnöke, a Községi Tanács, a községi 
közigazgatási hivatal vezetője munkájára, 
továbbá a községi közigazgatási hivatal a 
törvény és más jogszabályok, valamint a 
Képviselő-testület általános aktusai végrehajtási 
munkájára, valamint a közmeghatalmazással 
rendelkező intézmények munkájára vonatkoznak, 

- részt vesz a polgárok és szervezeteik és 
egyesületeik tájékoztatásában azon kérdésekről, 
melyekről a Képviselő-testület dönt, polgári 
gyűléseken, illetve egyéb összejöveteleken, 
amelyekre meghívják, vagy amelyekre a 
Képviselő-testület küldi, 

- rendszeresen és időben kapja az információkat a 
funkció végzésében jelentőséggel bíró minden 
kérdésről, 

- megismerkedik a törvényes és az egyéb 
előírásokkal, főként a Képviselő-testület által 
hozott általános aktusokkal, képzi és tökéletesíti 
magát a képviselői funkció minőséges ellátása 
céljából, 

- módosító indítványokat ad be az aktus-
javaslatokra, 

- hirdeti az etikai elveket és magatartási normáit a 
Képviselő-testület képviselői viselkedési kódexe 
betartásának kötelességével, 

- elvégezi az egyéb feladatokat is, amelyeket a 
Képviselő-testület vagy a munkatestület, 
amelynek tagja a hatáskörére ellátásában rá bíz.     

 
160. szakasz 

      A képviselő nem vonható bűnvádi felelősségre, 
nem tartóztatható le, illetve nem büntethető a Képviselő-
testület vagy annak munkatestületeinek ülésén 
kinyilvánított véleménye, vagy szavazása miatt. 

 
161. szakasz 

      A képviselőnek joga van arra, hogy rendszeresen 
és időben kapja az információkat azokban a 
kérdésekben, amelyek ismerete a képviselői funkciója 
ellátásában szükségesek, főként: 

1) a Képviselő-testület és munkatestületei 
munkájáról, 

2) a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, és a 
Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról,  

3) a közpénzek-Ada község költségvetése 
használatáról, 

4) aKépviselő-testület által meghatározott politika 
végrehajtásáról, 

5) az előírások végrehajtásáról. 
       A képviselőnek teljes körű tájékoztatása 

érdekében rendszeresen eljuttatják a hivatalos 
publikációkat, tájékoztató és dokumentációs anyagokat a 
napirendben szereplő kérdésekkel  és a Képviselő-
testületet érintő más kérdésekkel kapcsolatban.  

 
162. szakasz 

      A képviselő kérdését két ülés között, írásban, a 
Képviselő-testület elnökének juttatja el a Képviselő-
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Скупштине преко секретара Скупштине, а изузетно из 
разлога хитности  може га, у усменом или писаном 
облику, поставити и на крају седнице Скупштине. 

 
Члан 163. 

Приликом постављања одборничког питања, 
одборник треба да се изјасни да ли жели да се на 
питање одговори усмено или у писаном облику, 
непосредно њему ван седнице или на седници 
Скупштине. 

На постављенопитање, одговор се, по 
правилу, доставља на првој наредној седници. 

Ако то није могуће због потребе прикупљања 
података и информација или из других разлога, 
представник органа или радног тела на које се питање 
односи има право да затражи да Скупштина одреди 
дужи рок за припрему одговора. 

 
На захтев одборника који је питање поставио, 

одговор се доставља свим одборницима. 
 

Члан 164. 
Одговор мора бити кратак, јасан и директан и, 

по правилу, треба да садржи предлоге за решавање 
проблема на које се питање односи. 
 

Члан 165. 
Поводом добијеног одговора, одборник који је 

поставио питање, као и сваки одборник, може 
предложити да се о питању на које се одговор односи 
отвори расправа. 

О предлогу из става 1. овог члана одлучује 
Скупштина. 

Када одборници прихвате да се о питању на 
које се односи одговор води расправа, то питање се 
увршћује у дневни ред наредне седнице као посебна 
тачка дневног реда, ако Скупштина не одлучи 
другачије. 

 
Члан 166. 

Одборници су дужни чувати службену и 
пословну тајну и податке поверљиве природе те 
личне податке других лица до којих могу доћи у свом 
раду. 

Председник Скупштине и председници радних 
тела Скупштине, приликом достављања материјала 
одборницима, утврђују степен поверљивости тих 
материјала у складу са посебним прописом. 

 
Члан 167. 

Одборник има право на накнаду трошкова за 
обављање одборничке функције и друга примања која 
утврђује Скупштина посебном одлуком. 
 

Члан 168. 
Одборнику се, после извршене потврде 

мандата, издаје посебна легитимација. 
Одбор за мандатно-имунитетска и 

административна питања статут и прописе  прописује 
садржину, облик и начин издавања легитимације и 

testület titkárán keresztül, kivételes esetben, a sürgősségi 
ok miatt szóban vagy írásban felteheti a Képviselő-
testület ülésének végén is. 

 
163. szakasz 

       A képviselői kérdésfeltevés alkalmával, a 
képviselőnek ki kell fejeznie, hogy szóbeli vagy írásos 
választ szeretne kapni, továbbá közvetlenül, az ülésen 
kívül, vagy a Képviselő-testület ülésén kíván választ 
kapni. 

       A feltett kérdésre, szabály szerint a következő 
ülésen kap választ. 

       Kivételes esetben, ha a képviselői kérdésre adott 
válasz előkészítése alkalmával több tényt kell 
meghatározni vagy egyéb okok miatt azon szerv vagy 
munkatestület képviselője, akihez a kérdést intézték  
kérheti, hogy a Képviselő-testület hosszabb időt 
határozzon meg a válasz előkészítéséhez. 

        A kérdést feltevő képviselő kérésére a választ 
minden képviselőhöz el kell juttatni.  
 

164. szakasz 
        A válasznak rövidnek, érthetőnek és közvetlennek 

kell lennie, és az előírások szerint tartalmaznia kell a 
megoldás javaslatot a problémára, amelyre a kérdés 
vonatkozik. 

165. szakasz 
       A kapott válasz kapcsán, mint ahogyan minden 

képviselő, a kérdést feltevő képviselő  javasolhatja, hogy 
a kérdésről, amelyre a válasz vonatkozik, vitát nyissanak. 

 
       A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatról 

a Képviselő-testület dönt. 
     Amikor a képviselők elfogadják, hogy a kérdésről, 

amelyre a válasz vonatkozik vitát nyissanak, a kérdést  
önálló napirendi pontkén besorolják a következő ülés 
napirendjébe, amennyiben a Képviselő-testület nem 
határoz másként.  

 
166. szakasz 

 A képviselők kötelesek őrizni a hivatali és az 
üzleti titkot és a bizalmas jellegű adatokat, továbbá más 
személyek személyes adatait, amelyekről a munkájuk 
során szereznek tudomást. 
 A Képviselő-testület elnöke és a Képviselő-
testület munkatestületei elnöke, az anyagoknak a 
képviselőknek való kézbesítésekor, a külön előírással 
összhangban meghatározzák azok bizalmassági fokát. 
 

167. szakasz 
     A képviselő jogosult a képviselői tisztségéből 

felmerülő  költségek megtérítésére,  és a egyéb 
térítményekre, a Képviselő-testület külön határozatával 
összhangban. 
                                     168. szakasz 

     A mandátum hitelesítése után a képviselő külön 
igazolványt kap. 

      A képviselői igazolványok tartalmát, formáját és 
kiadásának módját, valamint a kiadott igazolványok 
nyilvántartásának vezetését a Mandátum-mentelmi és 
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вођење евиденције издатих легитимација. 
 
X – ДОНОШЕЊЕ, ПРИМЕНА, ТУМАЧЕЊЕ, ИЗМЕНА 
И ДОПУНА ПОСЛОВНИКА 

 
Члан 169. 

Аутентично тумачење Пословника доноси 
Скупштина, на предлог надлежног одбора Скупштине.  

Предлог за доношење и промену Пословника 
може поднети најмање 1/3 одборника или одборничка 
група.  

О предлогу из става 2. Пословника се отвара 
расправа.  

О предлогу из става 2. Пословника се 
одлучује јавним гласањем, већином од присутног 
броја одборника.  

Кад Скупштина одлучи да се приступи 
доношењу, односно промени Пословника, актом о 
прихватању предлога за доношење, односно промену 
Пословника одређује начин и поступак доношења, 
односно промене Пословника, одређује радно тело 
или именује комисију за израду нацрта пословника. 

 
 
Скупштина доноси, односно врши промену 

Пословника већином гласова од укупног броја 
одборника. 

Члан 170. 
Одредбе Пословника у вези  начина рада 

радних тела примењују се на све учеснике седница, а 
сходно се примењују на седницама свих радних тела 
Скупштине, уколико посебном одлуком није другачије 
регулисано. 
 
XI - СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 171. 
Секретар и Стручна служба обезбеђују услове 

за вршење функције одборника и на њихов захтев 
пружају стручну помоћу у изради предлога које они 
подносе Скупштини и радним телима Скупштине, 
помажу им у вршењу других послова које им је 
поверила Скупштина и радна тела Скупштине, дају 
стручна објашњења о појединим питањима која се 
појаве у току рада Скупштине, старају се о 
обезбеђењу техничких услова за њихов рад и 
обављају административне и друге послове за 
њихове потребe, у складу са Одлуком о општинској 
управи општине Ада. 
 
 
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 172. 
Даном ступања на снагу Пословника престаје 

да важи Пословник Скупштине општине Ада 
("Службени  лист општине Ада", број 32/2013 и 
39/2015). 

Прописи Општине донети пре ступања на 
снагу Пословника а који се односе на рад сталних и 
повремених радних тела скупштине, престају да важе 
даном ступања на снагу Пословника.  

Adminisztratívügyi, Statútum és Előírás Bizottság írja elő. 
 

X - AZ ÜGYREND MEGHOZATALA,  ALKALMAZÁSA, 
ÉRTELMEZÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE 
 

169. szakasz 
      Az ügyrend autentikus értelmezését a Képviselő-

testület hozza meg, a munkatestület javaslatára. 
      Az ügyrend meghozatalára és változtatására 

vonatkozó javaslatot a képviselők legalább 1/3-a vagy a 
képviselői csoport terjesztheti be.  

      A 2. bekezdés szerinti ügyrendről szóló javaslatról 
vitát nyitnak.  

      A 2. bekezdés szerinti ügyrendről szóló javaslatról 
nyilvános szavazással, a jelenlevő képviselők többségi 
szavazatával döntenek.  

      Amikor a Képviselő-testület úgy határoz, hogy 
megkezdi az ügyrend meghozatalát vagy módosítását, a 
döntésjavaslat elfogadásáról illetve az ügyrend 
módosításáról szóló aktussal határozza meg az ügyrend 
meghozatalának és módosításának módját és eljárását, 
meghatározza a munkatestületet illetve kinevezi a 
bizottságot, amelynek feladata az ügyrend tervezetének 
kidolgozása.  

    A Képviselő-testület az ügyrend módosítását a 
képviselő összlétszámának többségi szavazatával hozza 
meg, illetve végzi. 

170. szakasz 
   Az ügyrend rendelkezései a munkatestület 

munkamódjával kapcsolatban az ülés minden 
résztvevőjére vonatkoznak, és a Képviselő-testület 
minden munkatestületének ülésén hasonlóképpen 
alkalmazandók, ha külön határozat másképpen nem 
szabályozza. 
XI – A KÉPVISELŐ-TESTÜLET   SZAKSZOLGÁLATA 
 

171. szakasz 
     A titkár és a szakszolgálat biztosítja a képviselők 

számára a feltételeket a funkciójuk ellátásához és 
kérésükre szakmai segítséget nyújt a Képviselő-testület 
és a Képviselő-testület munkatestületei elé terjesztett 
javaslatok kidolgozásához, segítenek nekik az egyéb 
feladatok ellátásában, amellyel a Képviselő-testület és a 
munkatestületei megbízták őket, szakmai magyarázatot 
adnak bizonyos kérdésekről, amelyek a Képviselő-testület 
munkája során felmerülnek, gondoskodnak a 
munkájukhoz szükséges műszaki feltételek biztosításáról 
és ellátják a számukra szükséges adminisztratív és egyéb 
feladatokat, összhangban az Adai Községi Közigazgatási 
Hivatalról szóló határozattal. 
 

XII – ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

172. szakasz 
    Az ügyrend életbe lépésének napjától érvényét 

veszti Ada Község Képviselő-testületének ügyrendje ( 
Ada Község Hivatalos Lapja, 32/2013.  és 39/2015. 
számok). 

    Az ügyrend hatályba lépése előtt meghozott, a 
Képviselő-testület állandó és időszakos munkatestületeire 
vonatkozó községi előírások érvényüket vesztik az 
ügyrend hatályba lépésével. 
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Члан 173. 

Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Ада". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:016-5/2020-01                             ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                         Атила Бучу с.р. 

 
173. szakasz 

Az ügyrend Ada Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napjától számított nyolcadik naptól lép 
életbe.  

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:016-5/2020-01                              Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 

6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018), Одлуке о буџету општине Ада за 2020. 
годину („Службени лист општине Ада“, број 37/2019) и 
члана 44. став 1. тачка 7. Статута општине Ада 
(„Службени лист Општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019), 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 
20.02.2020. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ О 
ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА, ПАРОВИМА КОЈИ 

ЖИВЕ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И 
САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АДА ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ ИЛИ СТАНА У 
2020. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се реализација новчаних 
средстава ради доделе бесповратних новчаних 
средстава младим брачним паровима, паровима који 
живе у ванбрачној заједници и самохраним 
родитељима са пребивалиштем на територији 
општине Ада за куповину породичне куће или стана у 
2020. години. 

Члан 2. 
Ближи услови и начин расподеле средстава из члана 
1. ове одлуке уређују се посебним Правилником о 
условима за доделу бесповратних новчаних 
средстава за куповину породичне куће или стана у 
2020. години. 
 
Правилник о условима за доделу бесповратних 
новчаних средстава за куповину породичне куће или 
стана на територији општине Ада, доноси Општинско 
веће општине Ада. 
 

Члан 3. 
Укупна средства која се опредељују за намену из 
члана 1. ове одлуке прописане су у Одлуци о буџету 
општине Ада за 2020. годину и износе 5.000.000,00 
динара. 

 A helyi önkormányzatrólszóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye 129/2007, 83/2014 – m.törv. és 101/2016 –
m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja,  Ada község 2020. évi 
költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 37/2019. szám),  , valamint Ada község statútuma 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. 
számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján, 
Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án tartott 
ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT  
A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL HÁZ, VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSÁRA 
FIATAL HÁZASPÁROK, ÉLETTÁRSI KÖZÖSSÉGBEN 
ÉLŐK ÉS EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK SZÁMÁRA ADA 

KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2020. ÉVBEN 
 
 

1. szakasz 
A jelen határozat megállapítja a pénzügyieszközök 
realizálását a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök 
odaítélésecéljából az Ada községbeli lakóhellyel 
rendelkező fiatal házaspárok, élettársi közösségben élők 
és egyedülálló szülők számára, ház,vagy lakás 
vásárlására a 2020. évben. 

 
2. szakasz 

A jelen határozat 1. szakasza szerinti eszközök 
felosztásának részletesebb feltételeit és módját külön 
szabályzat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök 
odaítéléséről ház, vagy lakásvásárlására rendezi. 
 
 
A szabályzatot a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök 
odaítéléséről ház, vagy lakás vásárlására Ada község 
területén Ada Község Községi Tanácsa hozza meg. 
 

 
3. szakasz 

A jelen határozat 1. szakasza szerinti rendeltetésre 
elkülönített keretösszeg a 2020. évben 5.000.000 dinár, 
amely az Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló 
határozatban van előírva. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења и објављује се у "Службеном листу 
општине Ада". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:40-1/2020-01                               ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                       Атила Бучу с.р. 

 
4. szakasz 

A jelen határozat a meghozatala napját 
követő napon lép hatályba és megjelenik Ada Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:40-1/2020-01                           Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 

7. 

На основу члана 20. став 1. тачка  2. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018 ), члана 2. Закона о комуналним 
делатностима (''Служени гласник РС'', бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 20 Закона о управљању 
отпадом (''Служенигласник РС'', бр. 36/09, 88/2010, 
14/2016 и 95/2018 – др. закон), члана 35. Закона о 
прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 
98/2016 - одлука УС)  ичлана 19. став 1. тачка 2. 
ичлана 44. став 1. тачка 7. Статута општине Ада 
(''Службени лист општине Ада'', бр. 11/2019 и 
20/2019), 

 
 
 Скупштина општине Ада на седници одржаној 

20.02.2020. године донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ 

ЧИСТОЋЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА 

Члан 1. 
Oвом одлуком врши се измена и допуна 

одлуке о одржавању чистоће на територији општине 
ада ("Службени лист општине Ада" бр. 11/2010, 
19/2010, 24/2010, 23/2011, 13/2016 и  28/2019). 

 
Члан 2. 

 У члану 67. став 1. тачка 1. Одлуке мења се и 
гласи: 

„1.  не одржава чистоћу на јавним површинама 
на прописан начин из члана 7, 7а, 7б, 7в, 7г,  9., 10., и 
11“.,  

 Остали део става 1. овог члана од тачке 2. до 
21. се не мења. 

 
Члан3. 

 У осталом делу Одлука о одржавању чистоће 
на територији општине Ада („Службени лист општине 
Ада, број 11/2010, 19/2010, 24/2010, 23/2011,13/2016 и  
28/2019) се не мења и остајена снази. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

 A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – m.törv., 
101/2016 – m.törv. és 47/2018. számok) 20. szakasza 1. 
bekezdésének 2. pontja, a kommunális tevékenységekről 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 
104/2016. és 95/2018. számok) 2. szakasza, a hulladék 
gazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
36/09, 88/2010, 14/2016. és 95/2018 – m.törv. számok) 
20.szakasza, a szabálysértésről szóló törvényt (SZK 
Hivatalos Közlönye, 65/2013, 13/2016. és 98/2016 – AB 
határozat számok) 35. szakasza, és Ada község 
statútuma( Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 
20/2019. számok) 19. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontja, és 44. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján,  

Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án 
megtartott ülésén meghozza a 

 
HATÁROZATOT 

A HATÁROZAT A TISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL 
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
1. szakasz 

A jelen határozattal módosul és kiegészül a 
határozat a tisztaság fenntartásáról Ada község területén 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2010, 19/2010, 24/2010, 
23/2011, 13/2016. és 28/2019. számok). 

 
2. szakasz 

 A határozat 67. szakasza 1. bekezdésének 1. 
pontja módosul és így hangzik: 

„1. nem tartja fenn a tisztaságot a  közterületen, 
a, 7, 7a, 7b, 7v, 7g,  9, 10. és 11. szakaszokban előírt 
módon “.,  

 Az 1. bekezdés többi része a 2. ponttól a 21. 
pontig nem módosul. 

 
3. szakasz 

 A határozat a tisztaság fenntartásáról Ada község 
területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2010, 19/2010, 
24/2010, 23/2011, 13/2016. és 28/2019. számok) többi 
része változatlanul hatályban marad. 
 

4. szakasz 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 



47. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

дана објављивања у „Службеном листу општине Ада”. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:352-4/2020-01                             ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                         Атила Бучу с.р. 

való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:352-4/2020-01                              Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 

8. 

На основу члана 59. став 2. и 7. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 43. 
Одлуке o оснивању Јавног предузећа за рекреацију 
„Адица“ Ада – Oснивачки акт („Службени лист 
општине Ада“, број 13/2019 пречишћен текст) и члана 
44 став 1, тачка 10. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019), 

 
 

 Скупштина општине Ада, на седници одржаној 
дана 20.02.2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈПР  „АДИЦА“ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 
I 

Даје се сагласност на Програм пословања 
ЈПР „Адица“ Ада за 2020. годину, донетог од стране 
Надзорног одбора предузећа дана 29.11.2019. године 
под бројем 229/2019, а који је измењен дана 
17.01.2020. године Одлуком бр. 15/2020 о изменама и 
допуни Програма пословања ЈПР АДИЦА Ада за 
2020. годину. 
 

II 
Ово решење се објављује у „Службеном листу 

општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:02-9/2020-01                               ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                         Атила Бучу с.р. 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
15/2016. szám) 59. szakaszának 2. és 7. bekezdése, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. szám, 83/2014. szám – m.törv., 
101/2016. szám – m.törv. és 47/2018. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, az Adica Üdültetési 
Közvállalat megalapításáról szóló határozat – alapítói 
okirat (Ada Község Hivatalos Lapja, 13/2019. szám-
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 43. szakasza, 
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok 44. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján, 
          Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án 
megtartott ülésén meghozza a  
 
 

HATÁROZATOT 
AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2020. 

ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

            Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az 
adai Adica Üdültetési Közvállalat 2020. évi ügyviteli tervét 
és programját, melyet a közvállalat felügyelő bizottsága 
2019.11.29-én 229/2019. szám alatt hozott meg, melyet 
2020.01.17-én a 15/2020. számú, az adai Adica 
Üdültetési Közvállalat 2020. évi ügyviteli terve és 
programja módosításáról és kiegészítéséről szóló  
határozatával  módosított. 

II. 
            A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:02-9/2020-01                           Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 

9. 

На основу члана 116.став и члана 117. став 1.Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др.закони и 

 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
(SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017, 27/2018 – m.törv. és 
10/2019. számok) 116. szakasza és 117. szakaszának 1. 



48. страна/oldal 
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10/2019) и члана 44.став 1. тачка 14. Статута општине 
Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019 и 
20/2019). 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
20.02.2020. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УПВО „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ У 

АДИ 
 
 
I 

Разрешавају се члан Управног одбора УПВО 
„Чика Јова Змај“ у Ади са даном 25.02.2020. године: 

 
 
1. Риго Пал Жофиа, дипломирани медијатор 

културе из Мола – представник локалне 

самоуправе, 

2. др. Тот Бела, доктор науке хортикултуре из 

Аде – представник локалне самоуправе, 

3. Месарош Река, професор разредне 

наставе из Аде – представник локалне 

самоуправе, 

4. Милошевић Светлана, педагог из Мола – 

представник запослених, 

5. Комјати Напик Рожа, васпитач из Аде – 

представник запослених, 

6. Пајић Зорица, васпитач из Мола – 

представник запослених, 

7. Алмади Ева, медицинска сестра из Мола – 

представник родитеља, 

8. Рушак Ивона, преводилац из Аде – 

представник родитеља и 

9. Јастребинац Атила, маркетинг менаџер из 

Аде – представник родитеља. 

II 
Именују се у Управни одбор УПВО „Чика Јова 

Змај“ Ада,на мандатни период од четири године, 
почев од дана 26.02.2020. године именују се: 

 
 

1. Лајко Силвија, прехрамбени технолог из 

Аде – представник локалне самоуправе, 

2. Зај Марија, правник из Аде – представник 

локалне самоуправе, 

3. Бајус Рожа, професор разредне наставе из 

Аде – представник локалне самоуправе, 

4. Викор Илона, из Мола – представник 

запослених, 

5. Станаћев Мирјана, из Мола – представник 

запослених, 

6. Тот Мелинда из Аде – представник 

запослених, 

7. Терек Бурањ Анита из Утрине – 

представник родитеља, 

bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44. 
szakasza 1. bekezdésének 14. pontja,  
Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án 
megtartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓ 
BIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete 2020. 02. 25-ével 
felmenti tisztségéből az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-
előtti Nevelési és Oktatási Intézmény igazgató 
bizottságának tagjait: 

1. Rigó Pál Zsófia, okleveles kulturális mediátor, 

moholi lakos – az önkormányzat képviselője, 

 

2. Dr. Tót Béla, kertésztudományok doktora, adai 

lakos – az önkormányzat képviselője, 

3. Mészáros Réka, osztálytanító, adai lakos – az 

önkormányzat képviselője, 

 

4. Milošević Svetlana, pedagógus, moholi lakos – 

az alkalmazottak képviselője, 

5. Komjáti Nápik Rózsa, óvónő, adai lakos – az 

alkalmazottak képviselője, 

6. Pajić Zorica, óvónő, moholi lakos – az 

alkalmazottak képviselője, 

7. Almádi Éva, egészségügyi-nővér, moholi lakos 

– a szülők képviselője, 

8. Rusák Ivóna, fordító, adai lakos – a szülők 

képviselője és 

9. Jasztrebinác Attila, marketing menedzser, adai 

lakos – a szülők képviselője. 

II 
Ada Község Képviselő-testülete az adai Čika Jova 

Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási Intézmény 
igazgató bizottságába 2020. 02. 26-ától kezdődően, négy 
évig tartó megbízatási időszakra a következőket nevezi 
ki: 

 
1. Lajkó Szilvia, élelmiszer-technikus, adai lakos 

– az önkormányzat képviselője, 

2. Zaj Mária, jogász, adai lakos – az 

önkormányzat képviselője, 

3. Bajusz Rózsa, osztálytanító, adai lakos – az 

önkormányzat képviselője, 

4. Víkor Ilona, moholi lakos – az alkalmazottak 

képviselője, 

5. Stanaćev Mirjana, moholi lakos – az 

alkalmazottak képviselője, 

6. Tót Melinda, adai lakos – az alkalmazottak 

képviselője, 

7. Török Búrány Anita, törökfalui lakos – a szülők 

képviselője, 
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8. Нађ Гоергина из Мола – представник 

родитеља и 

9. Моровић Душицаиз Мола – представник 

родитеља 

 

III 
Ово решење се објављује у „Службеном листу 

општине Ада“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:02-12/2020-01                             ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                       Атила Бучу с.р. 

8. Nagy Georgina, moholi lakos – a szülők 

képviselője és 

9. Morović Dušica,  moholi lakos – a szülők 

képviselője. 

 

III. 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:02-12/2020-01                          Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 

10. 

               На основу члана 32. став 1.  тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник  РС“, 129/2007, 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 35а. став 2. и члана 41. став 1. тачка 10. Одлуке 
о промени оснивачког акта  ЈКП "Стандард" Ада  ( 
"Службени лист општине Ада бр 41/2016 - 
пречишћени текст), и члана 44. став 1.  тачка 10. 
Статута општине Ада, („Службени лист општине Ада“, 
бр. 11/2019 и 20/2019)  
 
 
 
              Скупштина Општине Ада, на седници 
одржаној дана: 20.02.2020. годинe доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ 

АДА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
              Даје се сагласност на Одлуку о доношењу 
Измене Програма пословања ЈКП „Стандард“ Ада за 
2020. годину,  којa је донетa на седници Надзорног 
одбора, дана  11. фебруара 2020. године, под бројем 
59/ЈКП-34-2. 

 
Члан 2 . 

             Ово решење се објављује  у „Службеном 
листу општине Ада“ 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА     
Број:02-13/2020-01            ПРЕДСЕДНИК,  
Дана: 20.02.2020.године                    Бучу Атила, с.р.  

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007,  83/2014-m.törv., 
101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, az adai Standard Közművesítési 
Közvállalat alapításáról szóló határozat 
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 41/2016. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 35a szakaszának 2. bekezdése és 41. 
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, és Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 
20/2019. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 10. 
pontja alapján,  

Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án 
tartott ülésén meghozza a  

 
HATÁROZATOT 

AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI 
KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA 

MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGHOZATALÁRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az 
adai Standard Közművesítési Közvállalat 2020. évi 
ügyviteli programja módosításának meghozataláról szóló 
határozatot, melyet a felügyelő bizottság a 2020. február 
11-én megtartott ülésén, 59/JKP-34-2 szám alatt hozott 
meg. 

2. szakasz 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 

jelenik meg. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-13/2020-01            Búcsú Attila s.k. 
Ada,2020.02.20.           Ada KKT ELNÖKE 
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11. 

На основу члана 64. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“,бр. 15/2016 и 
88/2019), члана32., став 1., тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) и члана44. став 1. тачка 10. Статута општине 
Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019 и 
20/2019) Скупштина општине Ада, на седници 
одржаној дана 20.02.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ 
АДА НА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ОПШТИНА 

АДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. 
ГОДИНЕ 

 
I. 

Прихвата се Информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 
Ада на који се примењује закон о јавним предузећима 
а чији је оснивач Општина Ада за период од 
01.01.2019. до 31.12.2019. године, која је сачињена на 
седници Општинског већа општине Ада дана 11.02. 
2020. године под бројем 020-6-14/2020-03. 

 
II. 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:02-10/2020-01                             ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                         Атила Бучу с.р. 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
15/2016.és 88/2019. számok) 64. szakaszának 2. 
bekezdése,  A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-
m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja      Ada Község Képviselő-
testülete, a 2020.02.20-án tartott ülésén meghozza 
 

 
 

VÉGZÉST 
AZ INFORMÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL A STANDARD 

KKV, ADA ÜGYVITELI PROGRAMJÁBAN TERVEZETT 
ÉS A MEGVALÓSÍTOTT AKTIVITÁSOK 

ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK SZINTJÉRŐL A 
2019.01.01-2019.12.31. IDŐSZAKRA , AMELYRE A 

KÖZVÁLLALATOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
ALKALMAZZÁK, ÉS AMELY ALAPÍTÓJA ADA 

KÖZSÉG 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az információt 
a Standard KKV, Ada ügyviteli programjában tervezett és 
a megvalósított aktivitások összehangoltságának 
szintjéről a 2019.01.01-2019.12.31. időszakra , melyre a 
közvállalatokról szóló törvényt alkalmazzák, és amely 
alapítója Ada község, amely Ada Község Községi 
Tanácsának 2020.02.11-én  tartott ülésén 020-6-14/2020-
03 azám alatt lett összeállítva. 

 
II. 

A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:02-10/2020-01                             Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 

12. 

На основу члана 44. став 1. тачка 74. Статута општине 
Ада (″Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019 и 
20/2019) и Главе IV Програма коришћења средсртава 
буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Ада за 2019. годину, број: 401-2/2019-01 од 
25.06.2019. године, Скупштина општине Ада, на 
седници одржаној дана 20.02.2020. године, доноси: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

 Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019 és 20/2019) 44. szakasza 1. bekezdésének 74. 
pontja és a program az Ada község környezetvédelmi 
költségvetési alapja eszközeinek használatára a 2019. 
Évben, 401-2/2019-01 szám alatt 2019.06.25-tól  IV. 
fejezete alapján,  
Ada Község Képviselő-testülete a 2020.02.20-án 
megtartott ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
AZ ADA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI 

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK 
HASZNÁLATÁRA HOZOTT 2019. ÉVI PROGRAM 

MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 
ELFOGADÁSÁRÓL 
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I 
 Усваја се Извештај Општинског већа општине 
Ада број: 020-6-17/2020-03 од 11.02.2020. године о 
реализацији Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Ада за 2019. годину. 
 

II 
 Овај Закључак објавиће се у „Службеном 
листу општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:401-1/2020-01                            ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                      Атила Бучу с.р. 

I. 
          Ada Község Képviselő-testülete elfogadja Ada 
Község Községi Tanácsának 020-6-17/2020-03számú 
2020.02.11-ei jelentését az Ada Község 
Környezetvédelmi Költségvetési Alapja eszközeinek 
használatára hozott 2019. évi program megvalósulásáról. 

 
II. 

         A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:401-1/2020-01                Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 

 
 
 

13. 

На основу тачке 12. став 1. Решењa о образовању 
Комисије за координинацију инспекцијског надзора 
над пословимa из изворне надлежности Општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, број 25/2018) и члана 
41. став 1. тачка 32. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019) 
 
 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
20.02.2020. године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 

КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНИНАЦИЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМ ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 
ПЕРИОД 01.01.2019. - 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
I. 

Прихвата се  Годишњи извештај Kомисије за 
координинацију инспекцијског надзора над пословим 
из изворне надлежности Oпштине Aда за период 
01.01.2019. - 31.12.2019. године. 
 

II. 
Овај закључак се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:02-11/2020-01                            ПРЕДСЕДНИК СО                                                                                                        
Ада, 20.02.2020.године                      Атила Бучу с.р. 

 Az Ada Község Eredeti Hatáskörébe Tartozó Ügyek 
Felügyelőségi Ellenőrzését Egyeztető Bizottság 
megalakításáról szóló határozat(Ada Község Hivatalos 
Lapja,  25/2018. szám) 12. pontjának 1. bekezdése és 
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019. és 20/2019. számok) 41. szakasza 1. 
bekezdésének 32. pontja alapján, 
 
Ada Község Képviselő-testülete, a 2020.02.20-án tartott 
ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
AZ ADA KÖZSÉG EREDETI HATÁSKÖRÉBE 

TARTOZÓ ÜGYEK FELÜGYELŐSÉGI ELLENŐRZÉSÉT 
EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG ÉVES JELENTÉSE A 

2019.01.01-2019.12.31. IDŐSZAKRA 
ELFOGADÁSÁRÓL 

 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az Ada 
Község Eredeti Hatáskörébe Tartozó Ügyek 
Felügyelőségi Ellenőrzését Egyeztető Bizottság éves 
jelentését a 2019.01.01-2019.12.31. időszakra. 
 

II. 
A jelen végzés megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  
Szám:02-11/2020-01                              Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2020.02.20.                            ADA KKT ELNÖKE 
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14. 

На основу члана 13. став 2. и члана 203. Закона о 
здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 25/2019), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/2018) , члана 13. став 2. 
Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти лица 
умрлих изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији општине Ада 
(„Службени лист општине Ада", број 37/2019) и члана 
68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019) 
 
 
 
 

ОДЛУКА 
О ВИСИНИ  НАКНАДЕ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ЗА РАД 

МРТВОЗОРНИКА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком се утврђује висина накнаде као и начин 
исплате за рад мртвозорника. 
 

Члан 2. 
Висина накнаде која се исплаћује за рад 
мртвозорника износи 5.000,00 динара са обрачунатим 
ПДВ, по издатој потврди о смрти лица, која су умрла 
изван здравствене установе на територији општине 
Ада. 
 
Средства за накнаду за рад обезбеђују се у буџету 
општине Ада. 
 

Члан 3. 
Исплата се врши на начин што Дом здравља у Ади, 
чији доктори медицине стручно утврђују време и узрок 
смрти лица која су умрла изван здравствене установе 
на територији општине Ада, доставља исправан 
рачун/фактуру надлежном Одељењу за буџет и 
финансије општине Ада са спецификацијом.  
 

Члан 4. 
Дом здравља месечно испоставља рачун/фактуру са 
спецификацијом и то најкасније до 15. у месецу за 
претходни месец. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинa Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-6-22/2020-03                 ПРЕДСЕДНИК, 
Ада, дана 11.02.2020. године       Билицки Золтан с.р
                          

 Az egészségvédelemről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye,  25/ 2019.  szám)  13. szakaszának 2. 
bekezdése és 203. szakasza, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény (SZK  Hivatalos Közlönye,  129/07,  83/14-
m.törv., 101/16-m.törv.  és 47/ 2018.  számok)  32. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, a rendelet az 
egészségügyi intézményen kívül elhunyt személyek 
halála idejének és okának megállapításáról , valamint a 
halottvizsgálati  bizonyítvány kiadásáról  Ada község 
területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 37/2019. szám) 
13. szakaszának 2. bekezdése, valamint Ada község 
statútuma ( Ada Község Hivatalos Lapja,  11/ 2019. és 
20/2019.  számok)  68. szakasza 1. bekezdésének 31. 
pontja alapján, 
 

HATÁROZAT  
A HALOTTKÉM MUNKÁJÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNY 
MÉRTÉKÉRŐL ÉS KIFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL 

 
1. szakasz 

A jelen határozat megállapítja a halottkém munkájáért 
járó térítmény mértékét és kifizetésének módját. 
 

2. szakasz 
A halottkém munkájáért járó térítmény összege 5.000,00 
dinár, az elszámolt PDV-vel,  az Ada község területén 
egészségügyi intézményen kívül elhunyt személyekre 
kiadott  halottvizsgálati  bizonyítványonként. 
 
 
A térítmény eszközeit Ada község költségvetése 
biztosítja. 
 

3. szakasz 
A kifizetést oly módon végzik, hogy az adai Egészségház, 
amely orvosai végzik az az Ada község területén 
egészségügyi intézményen kívül elhunytak halála 
idejének és okának szakszerű megállapítását, helytálló 
számlát nyújt be Ada község illetékes költségvetési és 
pénzügyi osztályának.  
 

4. szakasz 
Az egészségház havonta állítja ki a specifikációval ellátott 
számlát, legkésőbb a folyó hónap    15-éig, az előző 
hónapra vonatkozóan. 
 

5. szakasz 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  
Szám: 020-6-22/2020-03                        Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2020.02.11.                     ELNÖK 
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15. 

 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-др. закон и 9/20) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 44. става 1. тачке 5. Статута општине Ада 

(„Службени лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019), Скупштина општине Ада, на седници 

одржаној 20.02.2020. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА НАСЕЉА АДА И МОЛ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком доносe се Изменe и допунe Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол (у даљем 

тексту: Изменe и допунe Планa), које су израђене од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 

Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2677, а које су саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Изменe и допунe Плана се састојe из текстуалног дела и графичког дела.  

 

Текстуални део Изменa и допунa Плана се објављује у „Службеном листу општине Ада“ уз ову 

Одлуку. 

 

Графички део Изменa и допунa Плана садржи: 

 
Р.бр. Назив карте Размера 

   - 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Прегледна карта са границом обухвата Измена и допуна Плана, претежном 

планираном наменом површина и заштитом простора  

 

3.1. Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског  

       подручја насеља са  поделом на карактеристичне целине и зоне –  

       Локација 1 

3.2. Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског  

       подручја насеља са  поделом на карактеристичне целине и зоне –  

       Локација 2 

3.3. Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског  

       подручја насеља са  поделом на карактеристичне целине и зоне –  

       Локација 3 

 

4.1. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном  

       наменом површина и заштитом простора - Локација 1 

4.2. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном  

       наменом површина и заштитом простора - Локација 2 

4.3. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном  

       наменом површина и заштитом простора - Локација 3 

 

5.1. Регулационо-нивелациони  план улица и површина јавне намене   

       са планом саобраћаја - Локација 1 
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1:5000 

 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

 

1:5000 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

5.1.1. План рeгулације – Локација 1 

5.2. Регулационо-нивелациони  план улица и површина јавне намене   

       са планом саобраћаја - Локација 2 

5.3. Регулационо-нивелациони  план улица и површина јавне намене   

       са планом саобраћаја - Локација 3 

5.3.1. План рeгулације - Локација 3 

 

6.1.1. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода - Локација 1 

6.1.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода - Локација 2 

6.1.3. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода - Локација 3 

6.2.1. Електроенергетска и електронска комуникациона инф. –  

          Локација 1 

6.2.2. Електроенергетска и електронска комуникациона инф. –  

          Локација 2 

6.2.3. Електроенергетска и електронска комуникациона инф.-   

          Локација 3 

6.3.1. Термоенергетска инфраструктура - Локација 1 

6.3.2. Термоенергетска инфраструктура - Локација 2 

6.3.3. Термоенергетска инфраструктура - Локација 3 

 

Начин спровођења плана 

1:1000 

 

1:5000 

 

1:5000 

   1:500 

 

1:5000 

1:5000 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

1:5000 

1:5000 

1:5000 

 

1:10000 

 

 

Текстуални и графички део Просторног плана заједно чине целину. 

 

Члан 3. 

 

Изменe и допунe Плана се потписују, овераваjу и архивираjу у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 

Изменe и допунe Плана су израђене у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у 

дигиталном облику.  

 

Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику и један 

примерак у дигиталном облику чувају се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 

бр. 6/III.  

 

Три примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику и три 

примерка у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на даном објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Ада 

Скупштина општине Ада 

Број:350-3/2020-01          Председник 

Дана:20.02.2020.                     Скупштине општине 

 

         Атила Бучу с.р. 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА НАСЕЉА АДА И МОЛ 

 
УВОД  

 

 

План генералне регулације за насеља Ада и Мол донет је 2016. године и објављен у „Службеном 

листу општине Ада“, број 13/16. 

 

Изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол приступило се на основу 

Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол („Службени лист 

општине Ада“, број 14/18).  

 

Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол је 

Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину, које је донело 

Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине („Службени 

лист општине Ада“, број 14/18). 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол (у даљем тексту: 

Измена и допуна Плана) је Општинска управа општине Ада, Одељење за комуналне послове, 

урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, а обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно 

предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 

Нови Сад. 

 

Оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана је дефинисана Одлуком о изради Измена и допуна 

Плана, а коначна граница обухвата дефинише се Нацртом Измена и допуна Плана. 

 

Циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање грађевинског земљишта на којем је дозвољена 

изградња, промена намене, регулације, као и редефинисање саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

у оквиру обухвата Измена и допуна Плана на локацијама 1, 2 и 3: 

 

Локација 1 

Како је железнички саобраћај изгубио на значају, а ширина планираног коридора обилазнице 

државног пута на посматраној деоници предимензионисана, овим Изменама и допунама Плана, у 

циљу рационализације простора, успоставља се нова регулација односно, обилазница државног пута 

делом се остварује на постојећем пружном земљишту, као и на коридору постојећег некатегорисаног 

пута, са минималним заузимањем земљишта остале намене (зона рада са становањем – радни 

комплекси, пољопривредна производња).  

   

Локација 2 

Налази се у јужном делу грађевинског подручја, тј. на улазу у насеље Мол. У том простору, планиран 

је део коридора обилазнице  државног пута ДП 102 (Р-122). Након сагледавања реалних потреба, 

овим Изменама и допунама Плана, одустаје се од планираног дела коридора обилазнице, а тиме и од 

заузимања дела земљишта остале намене (породично становање, зона рада са становањем - 

пољопривредна производња, радна зона – индустрија, складишта, пољопривредна производња). 

 

Локација 3 

Налази се у источном делу грађевинског подручја насеља Мол, у заштитној зони еколошког коридора 

Тисе. У том простору налази се коридор насељске саобраћајнице, површина намењена спортско 

рекреативним садржајима и породично становање. Како планирана регулација обухваћеног дела 
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уличног коридора није усаглашена са изведеним стањем законски изграђених и накнадно озакоњених 

објеката, овим Изменама и допунама Плана је предвиђена нова регулација којом се обезбеђује прилаз 

свим парцелама са садржајима породичног становања. 

 

Доношењем елемената детаљне регулације у погледу дефинисања и уређења површина јавне намене 

у простору обухвата Измена и допуна Плана (локације 1, 2 и 3), елиминише се потреба за израдом 

планова детаљне регулације, који су били прописани Планом генералне регулације. 

 

Измене и допуне Плана врше се у текстуалном и на графичком делу Плана генералне регулације за 

насеља Ада и Мол („Службеном листу општине Ада“, број 13/16). 

 

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су услови за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их 

утврђују, а који су од интереса за Измене и допуне Плана.  

 

Измене и допуне Плана садрже: текстуални део, графички део и документациону основу. 

 

Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана приступило се изради Материјала за рани 

јавни увид, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, 

планираном претежном наменом површина и очекиваним ефектима планирања. Материјал за рани 

јавни увид био је изложен на раном јавном увиду у периоду од 16. априла до 3. маја 2019. године у 

згради Општине Ада.  

 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол 

представља Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол 

(„Службени лист општине Ада“, број 14/18). Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације за насеља Ада и Мол је Решење о неприступању изради Стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину, које је донело Одељење за комуналне послове, урбанизам, 

грађевинарство и заштиту животне средине („Службени лист општине Ада“, број 14/18). 

 

Измене и допуне Плана урађене су у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и другим 

релевантним законским и подзаконским актима (списак дат у прилогу Измена и допуна Плана). 

 

1. ОПИС ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  
 

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на три локације: 

 

Опис границе обухвата Измена и допуна Плана - Локација 1 

 

Почетна тачка описа границе обухвата Измена и допуна Плана - Локација 1 почиње на тромеђи 

катастарских парцела 657, 659 и 5961, у катастарској општини Ада, од ове тромеђе граница иде у 

правцу североистока пратећи северну међу катастарске парцеле 657, а потом сече катастарску 

парцелу 5978 до осовине уличне саобраћајнице.  

 

Након ове тачке граница се ломи и иде у правци југоистока секући парцеле 5978, 6000 и 6001 и 

пратећи осовине уличних саобраћајница до лази до укрштања уличних саобраћајница на катастарској 

парцели 6001.  

 

Од ове тачке граница се ломи и иде у правцу југа секући катастарске парцеле 6001, 2425, 2423, 
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2424/1, 2424/2 и 5911/1 и долази до јужне међе катастарске парцеле 5911/1.  

 

Након ове тачке граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи  јужну међу катастарских парцела 

5911/1 и 5911/7 до четворомеђе катастарских парцела 5911/8, 5911/7, 2620 и 6052. 

 

Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југозапада секући катастарску парцелу 6052 а потом 

пратећи југоисточну међу исте парцеле долази до тромеђе катастарских парцела 6846, 5962 и 6052. 

 

Након ове тромеђе граница сече катастарску парцелу 5962 а потом се ломи и иде у правцу 

северозапада пратећи западну међу катастарских парцела 5962, 5961 и 5977 до тромеђе катастарских 

парцела 871, 5973 и 5977. 

 

Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу североистока секући парцелу 5977, 5961 и пратећи 

северозападну међу парцеле 657 долази до тромеђе катастарских парцела 657, 659 и 5961, почетне 

тачке описа. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана Локација 1 

износи око 12,48 hа. 

 

Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Ада. 

 

Опис границе обухвата Измена и допуна Плана - Локација 2 
 

Почетна тачка описа границе обухвата Измена и допуна Плана Локација 2 почиње на тромеђи 

катастарских парцела 3868, 4799 и 3866, у катастарској општини Мол, од ове тромеђе граница иде у 

правцу југа пратећи источну међу катастарске парцеле 3866, а потом сече катастарску парцелу 4799 и 

пратећи северну међу катастарске парцеле 3956 долази до четворомеђе катастарских парцела 3955, 

3956, 3954 и 3953. 
 

Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске парцеле 

3956, потом сече катастарску парцелу 4805 и пратећи источне међе катастарских парцела 3960, 

3959/1, 4766 долази до тромеђе катастарских парцела 3978, 4766 и 4767. Од ове тромеђе граница се 

ломи и иде у правцу југозапада пратећи источну међу катастарских парцела 4766 и 13408 до тромеђе 

катастарских парцела 13408, 14765 и 13409. 
 

Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи северну међу катастарске 

парцеле 14765, потом сече катастарску парцелу 14766 и ломећи се иде у правцу југозапада пратећи 

југоисточну међу катастарске парцеле 14663, до тачке на међи катастарске парцеле 14663. Од ове 

тачке граница се ломи и иде у правцу северозапада секући катастарску парцелу 14663 а потом прати 

југозападну међу катастарске парцеле 13256/2 и секући катастарску парцелу 14605 долази до тачке на 

међи катастарске парцеле 14768. 
 

Након ове тачке граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи југоисточну међу катастарске 

парцеле 14768 а потом сече катастарску парцелу 4766 и долази до тромеђе катастарских парцела 

4766, 3865 и 3869. Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи северну међу 

катастарске парцеле 4766 а потом се ломи и иде у правцу североистока пратећи западну међу 

катастарске парцеле 3866 до тромеђе катастарских парцела 3868, 4799 и 3866, почетне тачке описа. 
 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана Локација 2 

износи око 25,62 hа. 
 

Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Мол. 
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Опис границе обухвата Измена и допуна Плана - Локација 3  
 

Почетна тачка описа границе обухвата Измена и допуна Плана Локација 3 почиње на тромеђи 

катастарских парцела 2449, 2455 и 2456/2, у катастарској општини Мол, од ове тромеђе граница иде у 

правцу истока пратећи јужну међу катастарских парцела 2449 и 2555 до четворомеђе катастарских 

парцела 2555, 2554, 2610 и 2608. 
 

Након ове четворомеђе граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске 

парцеле 2554 до четворомеђе катастарски парцела 2554, 2610, 2609 и 2553. Од ове четворомеђе 

граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужне међе катастарских парцела 2554 и 2459/1 

до тромеђе катастарских парцела 2459/1, 2458 и 4791/3. 
 

Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источне међе катастарских парцела 

2458, 2456/1 и 2455 до  тромеђе катастарских парцела 2449, 2455 и 2456/2, почетне тачке описа. 
 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана Локација 3 

износи око 1,67 hа. 
 

Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Мол. 
 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана износи око 39,77 

hа. 

 

 

 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 

 

У Плану генералне регулације за насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада“, број 13/16), у 

текстуалном делу врше се следеће измене: 

 

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у 

подтачки 2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА У ПЛАНОМ ОБУХВАЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, у подподтачки 

2.4.2. Биланс површина претежне намене у склопу површина јавне намене и осталих 

површина у грађевинском подручју насеља Ада и Мол, табела се мења и гласи: 

 

„ 
 

Редни 

број 

 

Намена површина 

Планирана пов. Постојећа пов. 

hа а % hа а % 

1.  Површине јавне намене 584 19 34,03 583 77 32,85 

1.1.  Централни садржаји 132 05 7,69 127 42 7,17 

1.1.1.  Управа и јавне службе 1 13 0,06 1 23 0,07 

1.1.2.  Васпитање и образовање 5 68 0,33 5 62 0,32 

1.1.3.  Здравствена и социјална заштита 6 99 0,41 2 33 0,13 

1.1.4.  Култура  63 0,04  56 0,03 

1.1.5.  Спорт и рекреација 93 12 5,42 93 18 5,24 

1.1.6.  Спорт и рекреација у небра. подр. 24 50 1,43 24 50 1,38 

1.2.  Комуналне површине 452 14 26,34 456 35 25,68 

1.2.1.  Пијаца  99 0,06   99 0,06 

1.2.2.  Гробља 27 70  1,61 27 70 1,56 

1.2.3.  Водозахват 21 35 1,24 21 35 1,20 

1.2.4.  ППОВ 5 95 0,35 5 95 0,33 

1.2.5.  ГМРС  36 0,02  36 0,02 

1.2.6.  Трафо станица  86 0,05  86 0,05 

1.2.7.  Улични коридори 262 27 15,28 263 78 14,84 

1.2.8.  Канали 26 23 1,53 25 65 1,44 
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1.2.9.  Пружно земљиште 10 58 0,62 12 97 0,73 

1.2.10.  Насип-кеј 22 20 1,29 22 20 1,25 

1.2.11.  Саобраћајни терминали 1 25 0,07 1 25 0,07 

1.2.12.  Јавно зеленило       

  Парковске површине 4 43 0,26 4 43 0,25 

  Заштитно зеленило 51 83 3,02 53 79 3,03 

1.2.14  Површине за рекултив. - депоније 16 14 0,94 15 07 0,85 

2.  Остале површине 1132 67 65,97 1193 40 67,15 

2.1.  Становање       

2.1.1  Зона породичног становања 626 22 36,47 626 80 35,27 

2.1.2.  Зона породичног становања - виле 28 64  1,67 28 64 1,61 

2.1.3.1.  Зона вишепoр. становања - објекти 1 41 0,08 1 41 0,08 

2.1.3.2.  Блоковске површине вишепор. стан. 3 20 0,19 3 20 0,18 

2.2  Зона рада са становањем       

2.2.1  Зона рада са становањем – радни. 44 12 2,57 46 79 2,63 

2.2.2.  Зона рада са становањем – пољоп. 190 03 11,07 35 28 1,99 

2.3.  Радна зона       

2.3.1.  Радна зона – индустрија, складишта 229 59 13,37 68 85 3,87 

2.3.2.  Радна зона – пољоп. производња 6 78 0,39 8 58 0,48 

2.4.  Комплекси верских објеката 2 68 0,16 2 68 0,15 

  Неизграђено грађевинско земљиште - - - 324 84 18,28 

  Река Тиса - - - 46 33 2,61 

1+2  Грађевинско подручје насеља  

 Ада и Мол укупно 

 

1716 

 

86 

 

100,0 

 

1777 

 

17 

 

100,0 

„ 

 

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у 

подтачки 3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ, у подподтачки 3.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, после седмог пасуса додају се 

осми, девети и десети пасус, који гласе: 

 

„Регулационе линије површина јавне намене у границама обухвата Измена и допуна Плана спроводе 

се директно из ових Измена и допуна Плана и дефинисане су аналитичким елементима приказаним 

на графичким прилозима:  

 

5.1.  Регулационо-нивелациони план улица и површина јавне намене са планом саобраћаја - 

Локација 1 

 

5.1.1.  План рeгулације – Локација 1 

 

5.2.  Регулационо-нивелациони план улица и површина јавне намене са планом саобраћаја - 

Локација 2 

 

5.3.  Регулационо-нивелациони план улица и површина јавне намене са планом саобраћаја - 

Локација 3 

 

5.3.1.  План рeгулације – Локација 3 

 

На Локацији 3 – површина јавне намене (парцела уличног коридора) се образује од делова 

катастарских парцела 2456/2, 2459/1, 2459/2, 2459/3 и 2459/4. 

 

Списак координата новоодређених међних тачака у границама Измена и допуна Плана:  
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Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7433723.57 5069347.38 5 7433721.39 5069334.86 

2 7433722.45 5069347.40 6 7433722.26 5069334.89 

3 7433722.27 5069340.69 7 7433722.31 5069333.30 

4 7433721.60 5069340.68 8 7433720.47 5069268.04 

„ 
 

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у 

подтачки 3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ, у подподтачки 3.3. ПОВРШИНЕ (ПАРЦЕЛЕ) ПЛАНИРАНЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ, у табели „Планиране површине јавне намене“, у колони „улични коридори“ део колоне 

„делови“ додаје се текст који гласи: „Ко Мол: 2456/2, 457/2, 2457/3, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4“. 

 

 

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА 

УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 

ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 5.1.1. 

Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре, у поднаслову Коридор железнице, додаје се 

други пасус, који гласи: 

 

„У складу са стратешким плановима општине и развојним плановима управљача над пружном 

саобраћајном инфраструктором, могућа је промена режима коришћења површина јавне намене - 

грађевинског земљишта за саобраћајну инфраструктуру (пруга – пут). Део железничког земљишта у 

делу блока 31 се ангажује за реализацију обилазнице у дужини од ~ 700 m. Начин, врста и 

операционализација ове промене мора бити изведена у складу са законском и подзаконском 

регулативом, уз сагласност управљача и израду одговарајуће пројектно-техничке докумeнтације.“ 

 

У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ, у другом пасусу 

прва и друга алинеја се бришу.  

 

 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 

 

У Плану генералне регулације за насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада“, број 13/16), у 

графичком делу врше се следеће измене, у делу који је обухваћен Изменама и допунама Плана: 

 

Додају су следећи графички прилози: 
 

Ред. 

бр. 

  

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  ПЛАНИРАНИХ  РЕШЕЊА: 

Размера 

- 

 

 Прегледна карта са границом обухвата Измена и допуна Плана,  

 претежном планираном наменом површина и заштитом простора 

1:10 000 

 

3. 3.1. Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског  

       подручја насеља са  поделом на карактеристичне целине и зоне – 

Локација 1 

3.2. Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског  

       подручја насеља са  поделом на карактеристичне целине и зоне – 

Локација 2 

3.3. Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског  

       подручја насеља са  поделом на карактеристичне целине и зоне – 

 

1:5 000 

 

1:5 000 

 

1:5 000 
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Локација 3 

4. 4.1. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном  

       наменом површина и заштитом простора - Локација 1 

4.2. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном  

       наменом површина и заштитом простора - Локација 2 

4.3. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном  

       наменом површина и заштитом простора - Локација 3 

 

1:5 000 

 

1:5 000 

 

1:5 000 

5. 5.1. Регулационо-нивелациони  план улица и површина јавне намене са 

планом саобраћаја - Локација 1 

5.1.1. План рeгулације – Локација 1 

5.2. Регулационо-нивелациони  план улица и површина јавне намене са 

планом саобраћаја - Локација 2 

5.3. Регулационо-нивелациони  план улица и површина јавне намене са 

планом саобраћаја - Локација 3 

5.3.1. План рeгулације – Локација 3 

 

1:5 000 

1:1 000 

 

1:5 000 

 

1:5 000 

  1 : 500 

6. 6.1.1. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода - Локација 1 

6.1.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода - Локација 2 

6.1.3. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода - Локација 3 

6.2.1. Електроенергетска и електронска комуникациона инф.- Локација 1 

6.2.2. Електроенергетска и електронска комуникациона инф.- Локација 2 

6.2.3. Електроенергетска и електронска комуникациона инф.- Локација 3 

6.3.1. Термоенергетска инфраструктура - Локација 1 

6.3.2. Термоенергетска инфраструктура - Локација 2 

6.3.3. Термоенергетска инфраструктура - Локација 3 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 

1:5 000 
 

Мења се графички прилог: 
 

Ред. 

бр. 

  

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  ПЛАНИРАНИХ  РЕШЕЊА: 

Размера 

7. 7. Начин спровођења плана  1:10 000 

 

 

 

4. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол, План генералне 

регулације за насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада“, број 13/16) остаје на снази и 

примењује се у потпуности, осим у делу за који се доносе Измене и допуне Плана. 
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A tervezésről és a kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig., 64/10-AB, 24/11, 

121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-m.törv. és  9/20. számok) 35. 

szakaszának 7. bekezdése, a környezeti hatás stratégiai felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos 

Közlönye,. 135/04. és  88/10. számok) 9. szakaszának 5. bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község 

Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok)  44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján,  

Ada Község Képviselő-testülete  a 2020.02.20-án tartott ülésen meghozza a  

 

HATÁROZATOT 

 

ADA ÉS MOHOL TELEPÜLÉSEK ÁTFOGÓ SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉNEK MEGHOZATALÁRÓL 

 

1. szakasz 

 

A jelen határozattal módosul és kiegészül Ada és Mohol települések átfogó szabályozási terve (a további 

szövegben: terv módosítás és kiegészítés), amelyet  a Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat, Újvidék, 

Železnička 6/III, Е –2677 szám alatt dolgozott ki, és a határozat alkotó részét képezi. 

 

2. szakasz 

 

A terv módosítás és kiegészítés szöveges részből és grafikai részből áll.  

 

A terv módosítás és kiegészítés szöveges része Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg a jelen 

határozattal. 

 

A terv módosítás és kiegészítés grafikai részének tartalma: 

 

Ssz. A térkép elnevezése Méretarány 

   - 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Áttekintési térképek a terv módosítás és kiegészítés által felölelt határral, 

a terület tervezett fő rendeltetésével és védelmével  

 

3.1. A tervel felölelt határok és a település tervezett  

       építési területe jellegzetes egységekre és zónákra osztva –  

       Lokáció 1 

3.2. A tervel felölelt határok és a település tervezett  

       építési területe jellegzetes egységekre és zónákra osztva –  

       Lokáció 2 

3.3. A tervel felölelt határok és a település tervezett  

       építési területe jellegzetes egységekre és zónákra osztva –  

       Lokáció 3 

 

4.1. Tervezett építési terület a terület tervezett  

       fő rendeltetésével és a terület védelmével - Lokáció 1 

4.2. Tervezett építési terület a terület tervezett  

       fő rendeltetésével és a terület védelmével - Lokáció 2 

4.3. Tervezett építési terület a terület tervezett  

       fő rendeltetésével és a terület védelmével - Lokáció 3 

 

5.1. Utcák és közrendeltetésű területek szabályozási-nivellálási    

       terve a közlekedés tervével - Lokáció 1 

5.1.1. Szabályozási terv – Lokáció 1 

5.2. Utcák és közrendeltetésű területek szabályozási-nivellálási    

 

1:10000 

 

 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

1:1000 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

       terve a közlekedés tervével - Lokáció 2 

5.3. Utcák és közrendeltetésű területek szabályozási-nivellálási    

       terve a közlekedés tervével - Lokáció 3 

5.3.1. Szabályozási terv - Lokáció 3 

 

6.1.1. Vízellátás és szennyvíz elvezetés - Lokáció 1 

6.1.2. Vízellátás és szennyvíz elvezetés - Lokáció 2 

6.1.3. Vízellátás és szennyvíz elvezetés - Lokáció 3 

6.2.1. Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra. –  

          Lokáció 1 

6.2.2. Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra. –  

          Lokáció 2 

6.2.3. Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra.-   

          Lokáció 3 

6.3.1. Hőenergetikai infrastruktúra - Lokáció 1 

6.3.2. Hőenergetikai infrastruktúra - Lokáció 2 

6.3.3. Hőenergetikai infrastruktúra - Lokáció 3 

 

A terv végrehajtásának módja 

1:5000 

 

1:5000 

   1:500 

 

1:5000 

1:5000 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

1:5000 

1:5000 

1:5000 

 

1:10000 

 

 

A terv szöveges és grafikai része együtt alkotnak egészet.. 

 

3. szakasz 

A terv módosítását és kiegészítését a tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel összhangban írják alá, 

hitelesítik és archiválják. 

 

A terv módosítása és kiegészítése négy (4) analóg és négy (4) digitális formátumban készült el.  

 

A terv módosítás és kiegészítés egy (1)  meghozott, aláírt és hitelesített analóg példányát és egy (1)  digitális 

példányát a Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési Közvállalat,  Újvidék, Vasút utca 

6/III házszám őrizi. 

 

A terv módosítása és kiegészítése három meghozott, aláírt és hitelesített analóg példányát és három digitális 

példányát a község illetékes szolgálatai őrzik. 

 

4. szakasz 

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada község 

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                                                                       

SZÁM:350-3/2020-01                                                                             Búcsú Attila s.k. 

KELT: 2020.02.20.                              ADA KKT ELNÖKE  
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16. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТПНПМНА ППКРАЈИНА ВПЈВПДИНА 

ППШТИНА АДА 
 
 

 

 
ПЛАН ЈАВНПГ ЗДРАВЉА ППШТИНЕ АДА 

ПД 2019. ДП 2026. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ада, септембар 2019. гпдине 
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Увпдна реч председника Ппштине Ада 
 

Бити здрав има разлишитп знашеое за разлишите људе. За лаике тп најшещће 
знаши не бити бплестан, дпк здравствени радници ппд здрављем ппдразумевају пдсуствп 
медицински дефинисаних бплести и несппспбнпсти. Стандарди п тпме щта се мпже сматрати 
здравим варирају и меоају се, а људи најшещће прпцеоују здравље субјективнп, на нашин какп га 
дпживљавају тпкпм свпг живпта. Гпвприти п здрављу знаши гпвприти п сппспбнпсти за впђеое 
екпнпмски и спцијалнп прпдуктивнпг живпта. 
 
Прпмпција здравља у ппщтини Ада је кпнцепт заснпван на тежои да се унапреди ппвезанпст људи и 
оихпве друщтвене пкплине, стављајући у први план пдгпвпрнпст какп ппјединца за сппственп 
здравље, такп и утицај фактпра друщтвене и прирпдне средине на здравље наще целпкупне 
друщтвене заједнице. Крпз кпнцепт јавне здравствене защтите, прпмпција здравља и примарна 
здравствена превенција се намећу кап припритетне пбласти за прпмптивнп делпваое, у нащпј 
лпкалнпј заједници. 
 
Јавнп здравље представља знашајну пбласт здравства кпја пдсликава спремнпст наще ппщтине и 
оених грађана да пбезбеди дпбрпбит за све грађане крпз унапређеое здравља и пшуваое здраве 
живптне средине – фактпра кпји директнп утишу на здравље грађана. 
 
За нас централнп питаое јавнпг здравља представља здравље нащих грађана и тај се циљ ппстиже 
ппщтим виспким нивппм здравља целпкупнпг друщтва а не за некплицину. С пбзирпм на тп да се 
интереси јавнпг здравља разликују пд интереса медицине, кпја је вище усредсређена на ппјединце и 
лешеое, негп на пппулацију и превенцију, пдгпвпрнпст друщтва и наще лпкалне сампуправе је у 
пбезбеђеоу дпбрпбити за све наще суграђане у пбласти  јавнп-здравствених пплитика. 
 
 
У Ади,  
Септембар 2019.гпдине Зплтан Билицки с.р. 
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САДРЖАЈ: 

  
УВПД                                                                             

 САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ППШТИНЕ АДА 
ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА ППШТИНЕ АДА 
ПРИНЦИПИ И ВРЕДНПСТИ 
ВИЗИЈА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 
МИСИЈА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 
СЛИКА ЗДРАВЉА ППШТИНЕ АДА 
 
1. АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНПГ СТАОА, СА ПРЕППРУКАМА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВЉА 

1.1. Ппдатци п теритприји ппштине Ада 
1.1.1. Административни и гепграфски пплпжај 
1.1.2. Кратак истпријат ппштине и медецине у ппштини 

1.2. Витални и демпграфски ппказатељи 
1.2.1.   Теритприја и брпј станпвника 
1.2.2.   Пплна структура станпвништва 
1.2.3.   Старпсна структура станпвништва 
1.2.4.   Пстали ппдаци п станпвништву ппштине Ада 

1.3.      Здравствени ппказатељи ппштине Ада 
1.3.1. Индикатпри дпступнпсти здравствене заштите  
1.3.2. Индикатпри ефикаснпсти 
1.3.3. Индикатпри квалитета 
1.3.4. Индикатпри здравственпг стаоа 
1.3.5. Индикатпри детерминанти здравља 

1.4. Приказ спципекпнпмских услпва у ппштини Ада 
1.5. Ппказатељи стаоа живптне средине у ппштини Ада 

1.5.1. Квалитет ваздуха 
1.5.2. Квалитет ппвршинских, ппдземних впда и впде за пиће и впда за 

сппрт и рекреацију 
1.5.3. Бука у живптнпј средини 
1.5.4. Нивп радијације  
1.5.5. Квалитет хране 
1.5.6. Управљаое птпадпм 
1.5.7. Земљиште 
1.5.8. Квалитет птпадних впда 
1.5.9. Присуствп и брпјнпст инсеката и глпдара 
1.5.10. Живптна средина-кпришћеое земљишта и бипдиверзитет: 

Заштићене пбласти 
1.6. Урбани дизајн ппштине Ада 
1.7. Прганизација ппштине Ада 

1.7.1. Oпштина Ада-прганизација ппштинске управе 
1.7.2. Систем здравствене заштите у ппштини Ада 
1.7.3. Пбразпваое  
1.7.4. Спцијална заштита 
1.7.5. Деца: рани развпј кап императив 
1.7.6. Млади кап раоива група 
1.7.7. Старији кап раоива група 
1.7.8. Безбеднпст у ппштини Ада 
1.7.9. Рекреација и сппрт 
1.7.10. Култура 
1.7.11. Медији 
1.7.12. Верске заједнице и прганизације 
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1.8. Живптни стилпви и јавнп здравствене пптребе грађана ппштине Ада 
1.9. Ппказатељи активнисти на унапређеоу здравља станпвништва и 

превенцију бплести 
1.10. Здравственп васпитна средства 
1.11. Стратешка анализа  –  SWПТ анализа 
1.12. Закључак 

 
СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ ПЧУВАОА И УНАПРЕЂЕОА ЗДРАВЉА 
ППШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ  
ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ РАЗВПЈА ЈАВНПЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ У ППШТИНИ АДА  У 
ПЕРИПДУ 2019. – 2026. ГПДИНА 
ПКВИР ЗА СПРПВПЂЕОЕ, ПРАЋЕОЕ, ПЦЕОИВАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ ПЛАНА ЈАВНПГ 
ЗДРАВЉА ППШТИНЕ АДА 
РЕСУРСИ 
АКЦИПНИ ПЛАН 
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Самп дпбрп здравље је пснпва друштвенпг и екпнпмскпг развпја и јача пплитике усвим сектприма. 
Свака криза, првенственп екпнпмска у данашоем савременпм свету је саставни деп кпјим се 
супчавају сва напредна друштва и представља пзбиљне изазпве и мпже да угрпзи сваки ппзитиван 
напредак кпјије ппстигнут. Свака  криза такпђе представља прилику и разлпг да ппнпвпусмеримп 
и пбнпвимп свпје наппре на унапређеоу здравља свих људи. 
 
Сви сектпри и нивпи власти дппринпсе ствараоу услпва за здравље. Свака ппдршкапплитици 
јавнпг здравља заиста је пд суштинскпг значаја за даљи развпј ппштине Ада. 
 

„ Здрав човек, задовољан грађанин, срећно и богато друштво“ 
 
 

ПЛАН ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 
УВПД 
 
Јавнп здравље је наука и уметнпст превенције бплести, прпдужаваоа живптаи унапређеоа здравља 
ппмпћу прганизпваних наппра друщтва. Циљеви јавнпг здравља су дефинисани кап испуоеое 
интереса друщтва да се пбезбеде услпви у кпјимаљуди мпгу бити здрави. Сущтина активнпсти јавнпг 
здравља пбјащоена је крпз прганизпване наппре заједнице усмерене ка превенцији бплести и 
прпмпцији здравља. Тп се ппстиже путем прганизпваних наппра заједнице за санацију живптне 
средине, кпнтрплe инфекција у заједници, едукације ппјединца п принципима лишне хигијене, 
прганизпваоа здравствених служби и неге за рану дијагнпзу и превентивнутерапију бплести, и ради 
развпја друщтвених механизама кпји ће пмпгућити свакпм ппјединцу у заједници стандард живпта 
адекватан за пдржаваое здравља.  
 
Јавнп здравље је усмеренп на превенцију бплести, ппбпљщаоа квалитета и дужине живпта, крпз 
прганизпване активнпсти друщтва, и разликује се пд клинишке медецине и јавнп здравствених 
приступа кпји су у пснпви усмерени на лешеое бплести.Дпк се клинишка медицина пре свега бави 
индивидуалним пацијентима, у јавнпм здрављу је пажоа усмерена на целу заједницу, а циљ је да се 
унапреди здравље станпвнищтва. 
 
Фпкус јавнпг здравља кпји је на превенцији и унапређеоу здравља шини га апстрактнијим пд 
медицине, и стпга је оегпва дпстигнућа теже упшити. Лекар кпји излеши пбплелу пспбу ппстигап је 
кпнкретнп дпбрп делп и на тпме су му захвални пацијент и оегпва ппрпдица. Струшоак кпји се 
ппсвећенп бави јавним здрављем не мпже ппказати пспбе кпје је свпјим радпм ппщтедеп бплести 
или прпблема, а кпраци – прпмене на кпје утише су врлп мале и, ппбеде јавнпг здравља су „тихе“. 
Ипак, нашин оихпвпг рада је слишан. Кап щтп тп ради лекар сасвпјим пацијентима, у јавнпм здрављу 
се прпцеоује здравственп стаое пппулације, врщи дијагнпстика прпблема, трага за узрпцима и 
псмищљава стратегија да се ти прпблеми реще. Украткп, пстварују се три главне функције јавнпг 
здравља, а тп су: прпцена, развпј пплитике и пбезбеђиваое активнпсти кпје ће рещити прпблем. 
 
Пресудани фактпри - детерминанте здравља шине разлишити лишни, друщтвени, екпнпмски и 
пкплински фактпри кпји пдређују здравље наще заједнице. Чинипци кпји пдређују правце здравља су 
свуда присутни, имају велики утицај на здравље и делују слпженп. Пне дпвпде дп ствараоа разлика у 
здравственпм и спцијалнпм благпстаоу међу ппјединцима унутар заједнице, дппринпсе већем 
раслпјаваоу између група станпвнищтва заједнице и с временпм утишу на ппщте здравственп стаое 
пппулације. Друщтвене неједнакпсти у здрављу су системски прпизведене и ппследица су спцијалних 
неправеднпсти. Пне дпвпде дп непправданих разлика у здравственпм стаоу ппјединаца и група кпје 
имају неједнак пплпжај у друщтву  и кпје се мпгу избећи, шиме се угрпжавају пснпвна људска права. 
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Дпступнпст, једнакпст и праведнпст су битна нашела здравствене защтите. 
 
Пквири међунарпдне јавнпздравствене пплитике и стратегије били су пплазна пснпва за Владу 
Републике Србије да 2009. гпдине усвпји прву Стратегију јавнпг здравља, пплазећи пд става да је 
здравље нарпда пд ппщтег друщтвенпг интереса и најзнашајнији ресурс за развпј. Тиме је заппшеп 
прпцес тпкпм кпга су развијене и, са маоим или већим успехпм, спрпведене брпјне специфишне 
стратегије и прпграми усмерени на здравље ппјединаца, друщтвених група и целпкупнпг 
станпвнищтва. Накпн евалуације петпгпдищое имплементације Стратегије, преппзнајући здравље 
кап пснпву друщтвенпг и екпнпмскпг развпја и благпстаоа, ущлп се у прпцес и усвпјена је нпва 
Стратегије јавнпг здравља у РепублициСрбији 2018–2026.гпдине. 
 
Кљушне пбласти у Стратегији јавнпг здравља Републике Србије јесу: прпмпција здравља, превенција 
бплести, ппвреда и ризика пп здравље, прганизација са меначментпм здравствене службе, 
функципнисаое друщтвених система ппвезаних са здрављем, сталнп унапређеое квалитета и 
мереое исхпда свих активнпсти у вези са пшуваоем и унапређеоем здравља станпвнищтва. 
 
Закпнски пснпв за развпј јавнпг здравља Србије на лпкалнпм нивпу ппстављен је у највећпј мери у 
Закпну п лпкалнпј сампуправи и Закпну п јавнпм здрављу. Такпђе, брпјни други системски закпни, 
ппдзакпнски акти, кап и стратегије пдређују пву пбласт, те се пснпва за развпј јавнпг здравља Србије 
налази у: 
 

 Уставу, 

 наципналним пплитикама и стратегији (Србија 2020), 

 здравственпј пплитици („Бпље здравље за све у трећем миленијуму“), 

 сектпрским здравственим стратегијама (Стратегија јавнпг здравља, Стратегија за кпнтрплу и 
превенцију хрпнишних незаразних бплести, Стратегија п спрешаваоу злпупптребе дрпга, 
Стратегија развпја защтите менталнпг здравља, Стратегија кпнтрпле дувана, Стратегија 
безбеднпсти и здравља на раду, Стратегија п ХИВ инфекцији и сиди итд.), 

 закпнима (Закпн п јавнпм здрављу, Закпн п здравственпј защтити, Закпнздравственпм 
псигураоу, Закпн п правима пацијената, Закпн п защтити станпвнищтва пд заразних бплести, 
Закпн п защтити и пствариваоу права менталнп пбплелих лица, Закпн п лпкалнпј сампуправи 
итд.), 

 ппдзакпнским актима, 

 уредбама (Уредба п плану мреже здравствених устанпва, Уредба п пбиму и садржају 
здравствене защтите станпвнищтва, Уредба п наципналнпм прпграму здравствене защтите 
жена, деце и пмладине, Уредба п Наципналнпм прпграму за унапређеое развпја у ранпм 
детиоству итд.), 

 наципналним прпграмима (прпграм превенције и кпнтрпле кардипваскуларних бплести, 
прпграм ранпг пткриваоа карцинпма дпјке, прпграм ранпг пткриваоа кплпректалнпг 
карцинпма, прпграм „Србија прптив рака“, прпграм ранпг пткриваоа карцинпма грлића 
материце, прпграм превенције и ране детекције типа два дијабетеса итд.), 

 планпвима (План развпја здравствене защтите Републике Србије, План акције за живптну 
средину и здравље деце итд.), 

 пдлукама, правилницима, статутима; 

 ппслпвницима савета за здравље, 

 планпвима јавнпг здравља ппщтине. 
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План јавнпг здравља Ппщтине Ада је лпкални стратещки дпкумент јавнпг здравља уведен кап 
пбавеза Закпнпм п јавнпм здрављу (2016.).  
 
Лпкална сампуправа преузела је на себе нпве пдгпвпрнпсти у пшуваоу и унапређеоу здравља људи 
на свпјим теритпријама. Брига за јавнп здравље ппстаје заједнишки циљ и пбавеза лпкалне 
сампуправе али и шитаве заједнице. Активан избпр прпграма и усппстављаое припритета на 
лпкалнпм нивпу јесу пдгпвпрнпст, изазпв али и велика щанса лпкалне сампуправе да се нещтп 
сущтински ппбпљща када је у питаоу јавнп здравље у свпјпј средини. 
 
Задатак лпкалне сампуправе је спрпвпђеое друщтвене бриге за јавнп здравље на нивпу лпкалне 
сампуправе (ЗАКПН П ЈАВНПМ ЗДРАВЉУ, "Сл. гласник РС", бр. 15/2016, шлан 14 - Друщтвена брига за 
јавнп здравље на нивпу аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе) представља мере за 
пбезбеђиваое и спрпвпђеое активнпсти у пбластима делпваоа јавнпг здравља, у пквиру ппсебних 
прпграма из пбласти јавнпг здравља, пд интереса за станпвнищтвп на теритприји јединице лпкалне 
сампуправе, и тп: међусектпрску сарадоу, кппрдинацију, ппдстицаое, прганизацију и усмераваое 
спрпвпђеоа активнпсти у пбластима јавнпг здравља кпја се пстварује заједнишкпм активнпщћу 
пргана јединица лпкалне сампуправе, нпсилаца и ушесника у пбласти јавнпг здравља; праћеое 
здравственпг стаоа станпвнищтва и рада здравствене службе, кап и предлагаое и предузимаое 
мера за оихпвп унапређеое; прпмпцију здравља и спрпвпђеое мера за пшуваое и унапређеое 
здравља и живптне средине и радне пкплине, епидемиплпщки надзпр, спрешаваое и сузбијаое 
заразних и незаразних бплести, ппвреда и фактпра ризика; пбезбеђиваое услпва за пбављаое 
делатнпсти здравствених устанпва, планираое и пствариваое прпграма у пбласти јавнпг здравља; 
пбезбеђиваое услпва за брзп реагпваое у кризним и ванредним ситуацијама у складу са мерама 
Владе; пбезбеђиваое услпва за праћеое стаоа живптне средине (впде, ваздуха, земљищта,буке, 
вибрација, јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа) и утицаја фактпра живптне средине и радне пкплине 
на здравље; пбезбеђиваое услпва за снабдеваое станпвнищтва здравственп исправнпм впдпм за 
пиће и безбеднпм хранпм, дисппзицију птпадних материја и пдгпварајуће услпве живптне средине и 
радне пкплине; пбезбеђиваое услпва за пбављаое активнпсти из пбласти епидемиплпщкпг надзпра; 
јашаое капацитета нпсилаца активнпсти и ушесника у пбластима делпваоа јавнпг здравља; 
пбавещтаваое надлежних државних пргана и јавнпсти п свим ризицима и другим јавнпздравственим 
прпблемима кпји мпгу имати негативне ппследице пп здравље станпвнищтва; ппдрщку раду и 
развпју нпсилаца активнпсти иушесника у систему јавнпг здравља на свпјпј теритприји. 
 
План јавнпг здравља Ппштине Ада је лпкални стратещки дпкумент кпји предлаже Савет за здравље 
ппщтине Ада и усваја га Скупщтина ппщтине Ада. Задатак лпкалне сампуправе је спрпвпђеое 
друщтвене бриге за јавнп здравље на лпкалнпм нивпу крпз ппсебне прпграме јавнпг здравља пд 
интереса за станпвнищтвп, крпз мере и активнпсти у три кључне пбласти делпваоа јавнпг здравља, 
и тп: физишкп, менталнп и спцијалнп здравље станпвнищтва, прпмпција здравља и превенција 
бплести, живптна средина (впда, ваздух, храна и земља) и здравље станпвнищтва. 
 
Кап пдгпвпр на брпјне прпмене (стареое станпвнищтва, ппраст ппјединих врста пбплеваоа, раст 
екпнпмских неједнакпсти, прпмене у живптнпј средини, екплпщки прпблеми и др.) у  Плану јавнпг 
здравља ппщтине Ада и фпрмулисани су специфишни, ппјединашни циљеви, кап и активнпсти и мере 
за оихпву реализацију. Пдгпвпрнпст за свпје здравље треба да преппзнају и прихвате сви у јединици 
лпкалне сампуправе, сви грађани и заппслени у свим сектприма. 
 
САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ППШТИНЕ АДА 
 
Нпсилац ппслпва друщтвене бриге за здравље на нивпу Ппщтине Ада, јесте Савет за здравље 
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ппщтине Ада (у даљем тексту: Савет). Савет за здравље је фпрмиран пдлукпм Скупщтине ппщтине 
Ада. Рад савета је уређен ппслпвникпм кпји је усвајила Скупщтина ппщтине Ада. Састав савета је 
пбавезан и прпписан Закпнпм п правима пацијената („Службени гласник РС“, бр.45/13). 
 
Пдлукпм Скупщтине ппщтине Ада („Службени лист ппщтине Ада“, брпј 27/2013, 33/2017), Рещеоа п 
именпваоу шланпва Савета за здравлје ппщтине Ада („Службени лист ппщтине Ада“,  брпј33/2018 и 
Пдлуке п измени пдлуке п псниваоу Савета за здравље ппщтине Ада (брпј: 02-41/2017-01 
пд28.12.2017.), на 4. седници Савета за здравље, пдржанпј 24.04.2019.гпдине, пбразпван је САВЕТ ЗА 
ЗДРАВЉЕ ППШТИНЕ АДА. 
 
Савет се састпји пд представника лпкалне сампуправе, представника удружеоа грађана из реда 
пацијената, здравствених устанпва са теритприје лпкалне сампуправе, кап и надлежне филијале 
републишкпг фпнда за здравственп псигураое. Савет се састпји пд псам шланпва и тп: 
 

1. Др.Ерика Хпрват Арежина, лекар, представник лпкалне сампуправе -председник,  
2. Тимеа Шиппщ Кплар, диплпмирани фармацеут, представник лпкалне сампуправе - 

заменик председника,  
3. Др.Татјана Караћ, специјалиста епидемиплпгије, представник Завпда за јавнп здравље 

Кикинда – шлан, 
4. Гпрдана Халгащев, прпсветни инспектпр, представник лпкалне сампуправе – шлан, 
5. Снежана Страхиоић, главна сестра, представник Дпма здравља Ада – шлан, 
6. Драгана Танасић, екпнпмиста, представник Републишкпг фпнда за здравственп псугураое – 

филијала Ада –шлан,  
7. Др.Балпг Андращ, лекар спец. гинекплпгије и акущерства,представник Дпма здравља Ада – 

шлан, 
8. Пскар Сабп, службеник, представник удружеоа гражана из реда пацијената -шлан 

 
Надлежнпсти Савета за здравље: 
 
Савет за здраље пбавља ппслпве у складу са Пдлукпм п псниваоу Савета за здравље („Службени лист 
ппщтине Ада“ брпј 27/2013, 33/2017), кпју је дпнела Скупщинаппщтине Ада. Ппред ппслпва 
предвиђених Пдлукпмп п псниваоу Савета за здрваље, Савет пбавља и следеће ппслпве: 
 

 Разматра пригпвпре п ппвреди ппјединашних права пацијената на пснпву дпстављених и 
прикупљених дпказа и утврђених шиоеница, 

 п утврђеним шиоеницама пбавещтава ппднпсипца пригпвпра и директпра здравствене 
устанпве, пднпснп псниваша приватне праксе на кпју се пригпвпр пднпси и даје пдгпварајуће 
преппруке, 

 разматра извещтаје саветника пацијената, прати пствариваое права пацијената на теритприји 
ппщтине Ада и предлаже мере за защтиту и прпмпцију права пацијената, 

 ппднпси гпдищои извещтај п свпм раду и предузетим мерама за защтиту права пацијената 
надлежнпм пргану јединице лпкалне сампуправе,  министарству надлежнпм за ппслпве 
здравља и ппкрајинскпм секретаријату надлежнпм за ппслпве здравља, 

 прекп Савета пстварује се међусектпрска сарадоа, кппрдинација, ппдстише, прганизује и 
усмерава спрпвпђеоа активнпсти у пбласти делпваоа јавнпг здравља на ппщтинскпм нивпу, 
заједнишкпм активнпщћу са прганима ппщтине, нпсипцима активнпсти и другим ушесницима у 
систему јавнпг здравља, 
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 прати извещтаје Завпда за јавнп здравље Кикинда и Института за јавнп здравље Впјвпдине п 
анализи здравственпг стаоа станпвнищтва на теритприји ппщтине Ада ( пбавеза ппщтине је да 
за тп наменски ппредели средства у пквиру ппсебних прпграма из пбласти јавнпг здравља из 
шлана 14. Закпна п јавнпм здрављу,) и предлаже мере за оихпвп унапређеое, 

 дпнпси предлпг плана јавнпг здравља на нивпу ппщтине, кпји усваја Скупщтина ппщтине Ада и 
прати оегпвп спрпвпђеое крпз ппсебне прпграме из пбласти јавнпг здравља, 

 иницира и прати спрпвпђеое активнпсти прпмпције здравља и спрпвпђеое мера за пшуваое 
и унапређеое здравља, спрешаваое и сузбијаое заразних и хрпнишних незаразних бплести, 
ппвреда и фактпра ризика на теритприји Ппщтине Ада крпз ппсебне прпграме из пбласти 
јавнпг здравља, 

 даје мищљеоа на извещтај п пствариваоу ппсебних прпграма у пбласти јавнпг здравља, кпје 
дпнпси ппщтина, 

 ушествује у разлишитим пбластима делпваоа јавнпг здравља у кризним и ванредним 
ситуацијама из шлана 11. Закпна п јавнпм здрављу, 

 ушествује у јашаоу капацитета нпсилаца активнпсти и ушесника у пбластима делпваоа јавнпг 
здравља, 

 пбавещтава јавнпсти п свпм раду, 

 даје ппдрщку раду и развпју нпсипца активнпсти и ушесницима у систему јавнпг здравља на 
теритприји Ппщтине Ада у складу са Закпнпм п јавнпм здрављу, 

 ппднпси щестпмесешни и гпдищои извещтај п раду Ппщтинскпм већу, Ппщтине Ада, ЗЗЈЗ 
Кикинда и Министарству здравља Владе Републике Србије, 

 пбавља и друге ппслпве и задатке у складу и на нашин утврђен пдредбама закпна кпјим се 
уређује пбласт права пацијената кап и ппслпве из пбласти делпваоа јавнпг здравља у складу 
са шланпм 15. Закпна п јавнпм здрављу и других ппщтих аката, 

 ппдстише сарадоу свих здравствених устанпва са теритприје Ппщтине Ада и међусектпрску 
сарадоу и  

 предузима и друге активнпсти у циљу унапређеоа пбласти делпваоа јавнпг здравља на нивпу 
Ппщтине Ада. 

 
Савет за здравље Ппщтине Ада је независни механизм защтите пацијентпвих права. Какп лице 
заппсленп у здравственпј устанпви, не мпже бити дпвпљнп пбјективан у ппступаоу пп пригпвприма 
пацијената, систем защтите права пацијената измещтен је у лпкалну сампуправу. 
 
Савет мпже пбразпвати радне тимпве за ппједина питаоа из пбласти јавнпг здравља и защтите права 
пацијента. 
 
ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА ППШТИНЕ АДА 
 
Чланпви тима за израду Плана су: 

1. др.Ерика Хпрват Арежина, председник 
2. Тимеа Шиппщ Кплар, заменик председника 
3. др.Татјана Караћ 
4. Гпрдана Халгащев 
5. Снежана Страхиоић 
6. Драгана Танасић 
7. др.Андращ Балпг 
8. Пскар Сабп 
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Метпдплпгија рада 
 

План јавнпг здравља пбухвата перипд пд 2019. дп 2026. гпдинеи сама израда је прпщла крпз следеће 
фазе: 

1. Ствараое предуслпва за реализацију прпцеса израде Плана јавнпг здавља 
2. Израда здравственпг прпфила (слике здравља ппщтине) 
3. Стратещкп и акципнп планираое  
4. Усвајаое стратещкпг дпкумента пд стране Скупщтине ппщтине Ада 
 

Ствараое предуслпва за реализацију прпцеса израде Плана јавнпг здравља: Први кпрак у прпцесу 
израде Плана је фпрмираое Радне групе за израду и дефинисаое динамике будућих активнпсти какп 
би финални стратещки дпкумент бип усвпјен на седници Скупщтине ппщтине Ада у текућпј гпдини. У 
припремнпј фази усвпјенп је да План јавнпг здравља буде стратещки дпкумент кпји планира 
активнпсти за перипд пд 7гпдина (2019-2026.) уз детаљан план (акципни план) за 2019-2026. гпдину. 
Такпђе је усвпјенп да ће у свакпј нареднпј гпдини кпју пбухвата План бити спрпведен прпцес прпцене 
ппстигнутих резултата у претхпднпј гпдини (ревизија), щтп ће уз стратещке правце из Плана бити 
пснпва за креираое детаљних активнпсти за наредну гпдину и дпдататака Плану јавнпг здравља 
(анекса). 
 
Израда здравственпг прпфила (слике здравља Ппщтине Ада) је један је пд кљушних кпрака у прпцесу 
израде Плана јавнпг здравља. Ппдаци кпји су прикупљани ппдељени су у следеће категприје: 
гепграфски, демпграфски и витални ппказатељи; здравствени ппказатељи; ппказатељи активнпсти на 
унапређеоу здравља станпвнищтва и превенцији бплести; ппказатељи стаоа живптне средине; 
урбани дизајн града; прганизација заједнице; безбеднпст у заједници; рекреација, сппрт и култура, 
медији, верске заједнице и прганизације, ставпви и јавнпздравствене пптребе станпвнищтва и 
заједнице, финансираое и SWOT анализа. 
 
Наведени ппказатељи су прикупљени крпз разлишите базе ппдатака, анализу ппказатеља 
здравственпг стаоа станпвнищтва ппщтине, испитиваоем пптреба станпвнищтва квалитативним 
истраживаом, кпја је једна пд метпда истраживаоа и имају ппсебан знашај у јавнпм здрављу.  
 
Стратешкп и акципнп планираое, на пснпву прикупљених ппдатака крпз реализацију активнпсти из 
пбласти стратещкпг и акципнпг планираоа, издефинисани су стратещки правци развпја Ппщтине Ада 
у пбласти јавнпг здравља у наредних 7 гпдина кап и ппщтински припритети. У дефинисаоу и 
креираоу кпнкретних активнпсти, ппред наведених ппдатака, кљушну улпгу је имала и анализа 
лпкалних ресурса, пднпснп реалне мпгућнпсти лпкалне заједнице. Анализа нацрта Плана јавнпг 
здравља је  прганизпвана за све шланпве Савета за здравље - радне групе за израду Плана јавнпг 
здравља са пбавезама свакпг шлана у изради кпнашне верзије. Финална верзија предаје сеСкупщтини 
ппщтине Ада на усвајаое . 
 
ПРИНЦИПИ И ВРЕДНПСТИ 

 
Пдгпвпрнпст за пшуваое и унапређеое јавнпг здравља имају сви: пд нивпа државе, прекп лпкалне 
сампуправе, ппслпдаваца, па дп ппјединца. Из пвпга прпизилазе принципи на кпјима се заснива 
стратещкп планираое јавнпг здравља Ппщтине Ада. 
 
Јавнп здравље је щири кпнцепт пд здравствене защтите. Јавним здрављем се унапређује какп 
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здравље ппјединца, такп и шитаве пппулације или заједнице кап и живптне средине. Нашин и услпви 
живпта највище утишу на здравље, те је неппхпднп радити на оихпвпм ппбпљщаоу и тп крпз 
кппрдинисане активнпсти свих сектпра. Наведенп шини да јавнп здравље има изразитп 
интерсектпрски карактер. 
 
Пснпвни принципи на кпјима се заснива стратещкп планираое јавнпг здравља Ппщтине Ада су: 
 
Ппштпваое и унапређиваое пснпвних људских права. Негпваое тплеранције и разумеваое 
разлишитпсти, пдсуствп сваке дискриминације заснпване на ппстпјаоу инвалидитета, пплним, 
расним, језишким, верским, етнишким и свим другим разликама и негпваое и унапређиваое 
међуспбнпг разумеваоа и равнпправнпсти.  
 
Принцип једнаких мпгућнпсти. Пбезбедити мпгућнпст кприщћеоа услуга здравствене защтите за све 
грађане и све циљне групе истпм дпступнпщћу у свим сферама пружаоа услуга у јавнпм, приватнпм 
и невладинпм сектпру и уз ппщтпваое мпгућнпсти избпра.  
 
Интегрални приступ. Негпваое разнпврснпсти и кпмпатибилнпсти спцијалних сервиса и 
здравствених услуга и заједнишкпг прпактивнпг делпваоа и наступаоа према грађанима.  
 
Партиципативнпст. Пбезбеђеое ушещћа грађана у дпнпщеоу пдлука п нашину задпвпљаваоа 
оихпвих пптреба и пдгпвпрнпсти за лишни избпр сервиса и услуга, кап и лишну ангажпванпст у пквиру 
оихпвих мпгућнпсти.  
 
Транспарентнпст. Увремеоенп, актуелнп, птвпренп извещтаваое заједнице, ппјединца и свих актера 
п мпгућнпстима, прпцесима или резултатима , кап и развијаоу нпвих мпдела, инструмената кпји 
пмпгућавају бпље кприщћеое ресурса, партиципацију свих актера и делегираое пдгпвпрнпсти за 
здравље , а у циљу смаоеоа неједнакпсти у здрављу и спцијалне искљушенпати у раду спцијалних 
сервиса , кап и у унапређеоа благпстаоа станпвнищтва. 
 
Придржавајући се наведених принципа у прпцесу дпнпщеоа Плана јавнпг здравља Ппщтине Ада за 
перипд 2019. – 2026. гпдину мпгуће је тежити вреднпстима кап щтп су:  

 Здравље је највеће бпгатствп, 

 здравље је брига свих нас, 

 укљушенпст ппјединаца и грађана ппщтине у прпцес дпнпщеоа пдлука у вези са јавним 
здрављем, 

 хуманпст, рад, наппр, самппрегпр, стваралащтвп, креативнпст, интерактивнпст, тплерантнпст, 
интеграција,  

 спцијална правда и једнакпст у здрављу, јер сваки грађанин има правп на највищи мпгући 
нивп здравствене защтите,  

 заснпванпст на дпказима и примеоивпст пнпга щтп дпказанп дппринпси здрављу,  

 пснаживаое људи да буду псппспбљени за унапређеое здравља и  

 сплидарнпст, сарадоа и партнерствп.  
 
Припритети  за унапређеое јавнпг здравља и квалитета живпта станпвника Ппщтине Ада: 

 Пдредити највећу ушесталпст слушајева пбпљеоа и смртнпсти пп узрпшнпстима бплести, 

 дефинисати угрпженпст пдређених група станпвнищтва у ппщтини, 

 преппзнати ппстпјаое фактпра ризика за настанак пдређених здравствених прпблема, 

 ствприти мпгућнпсти превенције здравствених прпблема, 
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 умаоити ппследице кпје изазивају здравствени прпблеми. 
 

Пплазећи принципа и вреднпсти  кап и пд пбавезе утврђене Закпнпм п јавнпм здрављу кренулп се са 
израдпм Плана јавнпг здравља oпщтине Ада кпја представља ппдрщку испуоаваоу друщтвене бриге 
за здравље, пбезбеђиваоу услпва у кпјима људи мпгу да буду здрави и шини пснпву за дпнпщеоа 
пдлука п акцијама за унапређеое здравља и квалитета живпта станпвнищтва ппщтине.  
 
План идентификује прпблеме, ппјащоава циљеве, дефинище пснпвне активнпсти и пдгпвпрнпсти 
свих релевантних партнера у пбласти јавнпг здравља, пднпснп План је пквир у кпме ће сви сектпри и 
шитавп друщтвп улагати у пнп щтп је највредније а тп је здравље јер „здравље није све, али без 
здравља све је нищта“. 
 
ВИЗИЈА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 

 
Визија Стратегије јавнпг здравља у Републици Србији 2018-2026. („Службени гласник РС“, брпј 
61/2018), су здравији људи, смаоене неједнакпсти у здрављу и удружене акције власти и друщтва за 
здравље и благпстаое.  
 
Визија јавнпг здравља у Ппштини Ада, безбеднп  и здравп местп, пшуваних прирпдних ресурса, где 
сви станпвници мпгу да пстваре највећи мпгући нивп здравља и прпсперитета.  
 
Уз мпгућнпст негпваоа здравих стилпва живпта, Ппщтина Ада треба да ппстане местп здраве 
живптне средине у кпме људи впле да живе, да му се враћају.Унапређивати друщтвп у кпме грађани 
имају свест, знаое и ставпве п защтити и унапређеоу јавнпг здравља и превенцију фактпра ризика, 
пснажени за активну улпгу у преппзнаваоу, прпцени и рещавоу јавнп-здравствених прпблема. 
 
Прганизпванпм и систематскпм активнпщћу пмпгућити ппјединцу и ппрпдици уз ппдрщку система 
ефективне и квалитетне здравствене защтите ппдизаое пптималнпг здравља и благпстаоа уз 
ппщтпваое оихпвих пптреба и права, ради: 

 Безбедне и здраве средине за све, 

 пшуваое здравих прирпдних ресурса дпступних за све, првенственп кприщћене за унапређеое 
здаравља и задпвпљства грађана ппщтине, 

 ствараоа живптнпг амбијента за ппвратак и пстанак станпвнищтва ппщтине, ствараоа 
амбијента за здравпг шпвека, где радп заснива ппрпдицу, рађа децу, где наталитет има 
тенденцију раста, задпвпљне грађане и бпгату ппщтину. 

МИСИЈА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 
 
Мисија Стратегије јавнпг здравља у републици Србији 2018-2025. гпдине, („Службени гласник РС“, 
брпј 61/2018) је да се развија и примеоује систем знаоа, вещтина и активнпсти усмерених на 
унапређеое здравља, спрешаваое и сузбијаое бплести, прпдужеое и ппбпљщаое квалитета живпта 
путем прганизпваних мера друщтва.  
 
Мисија јавнпг здравља у Ппштини Ада, је јашаое заједнищтва ппщтине у циљу унапређеоа здравља 
станпвника живптне и радне пкплине. Унапређеое здравља и квалитета живпта грађана крпз 
међусектпрску сарадоу ппстављаоем здравља у средищте свих пплитика.  
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Ппщта јавнпздравствена нашела пбавезују свакпг грађанина, те је свака пспба пбавезна бринути п 
свпме здрављу, а никп не сме угрпзити здравље других. 
 
Да би се здравље унапредилп неппхпднп је делпвати на нивпу ппјединца  и на нивпу система, и 
развијати заједницу у кпјпј ће се сви сектпри залагати заунапређеое јавнпг здравља, ппдстицати 
оихпву сарадоу и кппрдинацијукап и  унапређеое пднпса са регипналним институцијама знашајним 
за јавнп здравље станпвника ппщтине. Да би се здравље унапредилп неппхпднп је делпвати на нивпу 
ппјединца  и на нивпу система, и тп: 
 
Пснаживаое ппјединаца за бригу п здрављу кап предуслпву за унапређеое не самп лишнпг здравља, 
већ и здравственпг стаоа шитаве пппулације ппщтине, усмеренп на: 

 Пружаое јасних инфпрмација п актуелним јавнп-здравственим питаоима и припритетима, 
кприщћеоем разлишитих средстава кпмуникације са јавнпщћу, 

 ппдизаое свести, едукација станпвнищтва п ушинцима унапређеоа јавнпг здравља, 
превенцију фактпра ризика и кпнтрплу бплести пд већег јавнп здравственпг знашаја, 

 јашаое индивидуалних спспбнпсти за бпљу кпнтрплу и унапређеое сппственпг и кплективнпг 
здравља. 

Партнерствп и ппдрщка систему јавнпг здравља, усмеренп на: 

 Преппзнаваое јавнп-здравствених прпблема и залагаое за оихпвп рещаваое,  

 припрема и реализација прпјеката кпји нуде делптвпрна рещеоа, са мпгућнпщћу да буду 
интегрисана у систем јавнпг здравља, 

 мпбилизацију щирпкпг круга партнера за реализацију јавнпздравствених активнпсти, 

 усппстављаое сарадое са прганизацијама кпје имају српдне мисије и циљеве. 

При реализацији наведене визије и мисије сви субјекти здравственпг система су дужни ппщтпвати 
нашелп усмеренпсти на пацијента, преппзнате здравствене пптребе и усмеравати свпје делпваое 
према припритетима кпји щтите темељна права пацијената и псигуравају дпбрпбит ппјединца и целе 
заједнице.  
 
СЛИКА ЗДРАВЉА ППШТИНЕ АДА 
 
Дпбара слика здравља треба да пписујеПпщтину Ада и фактпре кпји утишу на здравље свпјих грађана 
на оима близак и преппзнатљив нашин и да на пснпву ппдатака кпје садржи дпвпди дп предлпга за 
ппзитивне прпмене и унапређеое здравља, щтп самп пп себи генерище ентузијазам и енергију, 
ствара пплитишку ппдрщку и дпвпди дп активнпг укљушиваоа лпкалне заједнице. 
 
Јавнп-здравствени значај пбпљеоа: Размищљаое п утицају немедицинских разлпга за унапређеое 
здравља пднпснп спрешаваоа бплести старп је кпликп и људске цивилизација, такав приступ у 
рещаваоу здравствених прпблема представља јавнпздравствени или спцијлнп - медицински пристп 
у кпнтрпли здравља људи. 
 
Акп би требалп направити сущтинску разлику између јавнпздравственпг приступа и здравствене 
защтите у рещаваоу здравствених прпблема, мпже се рећи да је: 

 Јавнп здравље наука и уметнпст превенције бплести, прпдужеоа живпта и унапређеоа 
здравља путем прганизпваних наппра друщтва. Вище се бави пппулацијпм и превенцијпм. 

 Здравствена защтита прганизпвана активнпст друщтва на унапређеоу здравља, превенцији 
бплести, ранпм пткриваоу бплести, адекватнпм лешеоу и рехабилитацији. Вище се бави 
ппјединцем и лешеоем. 
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Функције јавнпг здравља: 
 

 Прпценаи праћеое здравља заједнице ради идентификације здравствених прпблема и 
припритета, 

 развпј пплитике, фпрмулисаое јавне пплитике у сарадои са пплитишким и друщтвеним 
лидерима ради рещаваоа здравствених прпблема и припритета, 

 пбезбеђиваое, псигураое приступа пдгпварајућпј и екпнпмски исплатвпј здравственпј 
защтити, укљушујући услуге за унапређеое здравља и превенцију бплести, кап и евалуацију 
квалитета и успещнпсти здравствене защтите. 
 

За прпцену и праћеое здравља заједнице ради идентификације здравствених прпблема и 
припритета,  неппхпдна је анализа здравственпг стаоа пппулације. 
 
Ппстпје два приступа у анализи здравственпг стаоа пппулације: 

 Патплпщки приступ - када се ананлизира регистрпвани мпрбидитет (разбпљеваое 
станпвнищтва) 

 Генеришки приступ - када се анализирају ппред регистрпванпг мпрбидитета и нивп здравља 
пппулације пднпснп индентификују се ендпгени (унутращои) и егзпгени (сппљни) фактпри 
ризика за здравље. 
 

Дефиниције здравља кпју је дала СЗП (Светска здравствена прганизација) да је: „Здравље стаое 
пптпунпг психишкпг, физишкпг и спцијалнпг благпстаоа а не самп пдсуствп бплести и 
пнесппспбљенпсти“ пнда је јаснп да за дефинисаое припритетних здравствених прпблема 
неппхпднп урадити анализу здравственпг стаоа пппулације генеришким приступпм. 
 
Слика здравља Ппщтине Ада је квантитативни и квалитативни ппис здравља грађана и фактпра кпји 
утишу на оихпвп здравље. Пн идентификује ппстпјеће прпблеме, предлаже ппдрушја за унапређеое и 
стимулище ппзитивну акцију. Слика здрављаппщтине има за циљ да: сумира здравствене 
инфпрмације кпје су релевантне за здравље у ппщтини,  идентификује фактпре кпји утишу на здравље 
у граду,  преппзна и предлпжи пбласти кпје би пбезбедиле унапређеое здравља,  служи кап 
ппдстицај за прпмене кпје су ппзитивне за здравље грађана,  предлпжи кпраке за ппстизаое 
унапређеоа здравља,  ппдстише међусектпрску сарадоу,  укаже на пптребу за нпвим ппдацима п 
ппказатељима здравственпг стаоа,  инфпрмище и заинтересује јавнпст, пплитишаре, струшоаке 
разлишитих прпфила и креатпре пплитике п питаоима кпја утишу на здравље на лакп разумљив и 
инфпрмативан нашин,  да ушини здравље и оегпве детерминанте видљиве, и  забележи и прикаже 
ставпве заједнице п здравственим прпблемима у ппщтини.  
 
Слика здравља Ппщтине Ада није статишан дпкумент, већ га је пптребнп пбнављати и пбјављивати у 
редпвним временским интервалима. Редпвнп пбјављиваое пмпгуђава ппстављаое стратещких 
циљева унапређеоа кпје треба испунити, праћеое имплементације дпнещених преппрука и 
видљивпст ппстигнутих дпстигнућа. 
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1. АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНПГ СТАОА, СА ПРЕППРУКАМА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВЉА 
 

Здравље станпвнищтва не зависи искљушивп пд делпваоа  здравственпг система и не мпже се 
ппсматрати пдвпјенп пд демпграфских, екпнпмских, екплпщких ппказатеља, пбразпвне структуре 
станпвнищтва. Здравље једнпг друщтва јаснп и мерљивп пдражава не самп здравственп већи оегпвп 
ппщте екпнпмскп и спцијалнп стаое. 
 
Извпри ппдатака.Станпвнищтвп се евидентира путем редпвних Ппписа, кпји се пбављају у нашелу 
сваких 10 гпдина. Ппследои пппис у пквиру Републике Србије бип је 2011. гпдине. П резултатима 
Ппписа, надлежна институција државе (Завпдза статистику) издаје званишни дпкуменат.  
 
Статистишки ппдаци приказани у пвпм Плану представљају резултат реализације прпграма 
статистишких истраживаоа преузетих из: 

 ЗАКПН П ЈАВНПМ ЗДРАВЉУ ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) 
 СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ АДА 2010.-2019.  

http://www.ada.org.rs/docs/razvoj/strategia_sr.pdf 
 ППШТИНЕ И РЕГИПНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2018 

//puhttp:blikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201813045.pdf 
 ЗДРАВСТВЕНП СТАОЕ СТАНПВНИШТВА СЕВЕРНП БАНАТСКПГ ПКРУГА У 2017., 2016., 2015., 

2014., 2013., 2012., 2011.,2021., 2013., 2014,. 2015.,2016.,2017.ГПДИНИ 
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-2017 

 ЗДРАВСТВЕНП СТАОЕ СТАНПВНИШТВА СЕВЕРНП БАНАТСКПГ ПКРУГА2012-2016. гпдине 
(кпмпаративна анализа) 

https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/546-2012-
2016?tmpl=component&print=1 

 ЗДРАВСТВЕНП СТАОЕ СТАНПВНИШТВА СЕВЕРНПБАНАТСКПГ ПКРУГА, 2017. гпдина (кпмпаративнa 

анализа у пднпсу на 2016. гпдину) 

https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-

2017?tmpl=component&print=1 
 ПППИС СТАНПВНИШТВА, ДПМАЋИНСТАВА И СТАНПВА, Пппис 2011. 

http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/ 
 СТАНПВНИШТВП СРБИЈЕ: Скраћене апрпксимативне таблице мпрталитета, Република Србија 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201815013.pdf 
 

1.1. Ппдатци п теритприји ппштине Ада 
 
1.1.1. Административни и гепграфски пплпжај 

 
Ппщтина Ада налази се на северу Впјвпдине и Башке, на деснпј страни реке Тисе. Пкружена је 
ппщтинама: Сента, Чпка, Нпви Бешеј, Кикинда, Бешеј и Башка Тпппла. Прпстире се на ппврщини пд 
228,6 км2, пд шега 88,3% шини ппљппривредна ппврщина, а щуме су на 235 хектара. 
Административнп припада Севернпбанатскпм пкругу, шије је седищте у Кикинди.  
 
Према пппису станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва 2011. у Србији, кпји је спрпведен пд 1. дп 15. 
пктпбра 2011, у Ппщтини Ада живелп је укупнп 16991 станпвника (маое за 2003 станпвника према 
пппису из 2002.гпдине), щтп представља 0,24% пд укупнпг брпја станпвника Србије, пднпснп 11,50% 
пд пд укупнпг брпја станпвника Севернпбанатскпг пкруга. Станпвнищтвп ппщтине живи у пет насеља: 
Ада, Мпл, Стеријинп Селп, Утрине и Пбпроаша. Ада је највеће насеље и средищте ппщтине са 9564 
станпвника. Јужније пд Аде налази се другп пп велишини насеље Мпл кпје брпји 6009 станпвника. 

http://www.ada.org.rs/docs/razvoj/strategia_sr.pdf
http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201813045.pdf
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-2017
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-2017
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-2017
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/546-2012-2016?tmpl=component&print=1
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/546-2012-2016?tmpl=component&print=1
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-2017?tmpl=component&print=1
https://www.zavodki.org.rs/index.php/zdravlje/zdravstveno-stanje-stanovnistva/622-2017?tmpl=component&print=1
http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
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Мпл има карактеристике насеља сепскпг типа. Практишнп је сппјенп са Адпм и у прпстпрнпм смислу 
шине урбану целину.  Пдвпјена насеља брпје, Стеријинп селп 186 станпвника, Утрине 906 станпвника, 
Пбпроаша 326  станпвника. Сва насеља су у тренду негативнпг раста станпвнищтва. 
 
Укупна ппврщина Ппщтине Ада изнпси 22.705 ха и целпм се дужинпм прптеже ппред реке Тисе. 
Ппред реке Тисе ппстпји и аутпхтпна решица Бучак. Пплпвина впдптпкарешице Бучак, у дужини пд пкп 
14 км је претвпрена у акумулаципнп језерп ппгпднп да се кпристи за навпдоаваое и за рекреацију. 
На крајоем западнпм делу кпд насеља Пбпроаша, малим делпм, прптише река Чик.  
 
Гепграфски Ппщтина Ада припада Башкпј, са Банатпм је граниши плпвна река Тиса. Ппщтину 
карактерище бпгатствп квалитетним пбрадивим земљищтем, ппщта привредна и културна 
развијенпст, велика густина насељенпсти и демпграфскп щаренилп. 
 
Рељеф Ппщтине Ада је равнишарски са ппјединим израженим лесним терасама. Највећи 
хидрпграфски пптенцијал шини река Тиса, кап најважнија впдена сапбраћајница и стратещки 
сапбраћајни правац. Прпсешна надмпрска висина је 80 метара.На лесним терасама, ппстпје слабп 
изражене маое депресије, кпје су прекривене слатинастим земљищтем. Све су пне углавнпм без 
впде, псим једне, баре Прлпваше, кпја се налази на сампј граници са атарпм Башкпг Петрпвпг Села, на 
пкп 3 км пд асфаалтнпг путаБешеј-Сента.Прлпваша је сада запущтена ппврщина баре, али је пп свпјп 
бпшастпј впди и лекпвитпм блату била ппзната, у ранијим временима, и здавствени је пптенцијал 
Ппщтине Ада. 
 
Клима у ппщтини Ада је умеренп кпнтинентална са извесним специфишнпстима. Карактеристишан је 
велики расппн екстремних температура, средое максималне температуре у јулу (средоа месешна 
температура 21,4°Ц) и средое минималне температуре у јануару (средоа месешна температура -
1,3°Ц), а средоа гпдищоа температура ваздуха је 11°Ц, щтп пдгпвара прплећу. Режим падавина нпси 
делпм пбележје режима расппделе падавина, са врлп великпм неравнпмернпщћиу расппделе пп 
месецима. Ветрпви кпји дувају  су кпщава, северац. 
 
Ппврщинску впду, највећу, шини река Тиса, пдликује се малим падпм, спприм и кривудавим тпкпм, 
великпм акумулативнпм мпћи и склпнпщћу ка ствараоу мртваја и меандера. Река Тиса се кпристи и 
за впдни трансппрт и кап прималац упптребљених впда насеља и индустрије, за навпдоаваое, 
снабдеваое индустрије, туристишке и сппртскп рекреативне активнпсти.  
 
Знашај ресурса ппдземних впда за ппщтину Ада је ппсебан у тпме щтп су целпкупнп станпвнищтвп и 
знатан деп индустрије и ппљппривреде пријентисани искљушивп на тај ресурс. Резерве квалитетне 
впде из артеских издани се смаоују, јер су захватаоа већа пд динамишких резерви, а циклус 
пбнављаоа је релативнп сппр. Упптреба ппстрпјеоа за прешищћаваоа су неппхпдна, и тп са дпста 
захтевним технплпгијама. За тп квалитетне и искпристиве ппдземне впде ппстају драгпценпст за 
Ппщтину Ада, кпја ће се шувати самп за станпвнищтвп и пне технплпщке прпцесе кпји захтевају впду 
највищег квалитета, јер садащоа ппстрпјеоа не мпгу пбезбедити питку впду безприсуства арсена и 
других щтетних материја. 
 
Према пппису ппљппривредних газдинстава из 2012.гпдине у Ппщтини Ада је уписанп 1615 
газдинстава. Тп су технишки и екпнпмски сампсталне прпизвпдне јединице кпје имају јединственп 
управљаое и на кпјпј привреднп друщтвп, земљпраднишка задруга, устанпва или другп правнп лице, 
предузетник или ппрпдишнп ппљппривреднп газдинствп пбавља ппљппривредну прпизвпдоу кап 
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примарну или секундарну делатнпст. 
 
У сапбраћајнпм смислу путна мрежа је дпбрп развијена. Пп пспвини Север-Југ, а крпз највећа 
насељена места Аду и Мпл, прплази Регипнални пут Р-122 пд Нпвпг Сада дп Хпргпща, пднпснп 
државне границе са Републикпм Мађарскпм.  
 
Ппщтина Ада се налази истпшнп пд аутппута Е75 и лпкалним путем, прекп насеља Утрине па према 
Светићеву и Башкпј Тпппли, ппвезана је са пвим међунарпдним путем. Мрежа лпкалних путева је 
изграђена и у упптребнпм је стаоу. Једини лпкални пут, правцем Истпк-Запад, спаја западна насеља 
у ппщтини Стеријинп, Пбпрнјаша, Утрине. 
 
Највеће насеље, привредни, пплитишки и културни центар ппщтине је насеље Ада. Ппзнат је пп 
напредним и гпстпљубивим људима, негпваним зеленим ппврщинама, улишнпм зеленилу, уређеним 
улицама и атрактивнпм рекреаципнпм парку у кпме су смещтени терени за фудбал, рукпмет, 
пливашки базен за децу и пдрасле, лепп уређене алеје и пратећи рестпрански пбјекти.  
 
У неппсреднпј близини рекреаципнпг парка, с друге стране насипа налази се једна пд најлепщих 
пещшаних плажа на Тиси са тущевима, кабинама и рестпранпм. Ппред плаже, на сампј пбали Тисе 
изграђенп је камп насеље изванредних мпгућнпсти за пдмпр и рекреацију, а нещтп јужније и 
пристанищте за шамце и маое јахте. Река Тиса, ппред изванредних услпва за пдмпр и рекреацију, 
нуди и велика задпвпљства љубитељима сппртскпг рибплпва. 
 
Велике мпгућнпсти се скривају у лпвашкпм и рибплпвашкпм туризму. Лпв има дугпгпдищоу традицију 
у ппщтини, и пбавља се прекп Лпвашкпг удружеоа „Фазан” Ада и Лпвашкпг удружеоа „Панпнија” 
Мпл. Ппщтина Ада има лепе и бпгате терене за лпв. Пве теритприје су сређене, нарпшитп щумске 
кпмплекси, утпшищта грађена за живптиое п кпјима се сваке гпдине впди ппсебна брига. Рибплпв је 
ппстап знашајнији накпн изградое Бучака. 
 
На защтићенпм делу рекреаципнпг парка, у неппсреднпј близини насипа се налазе лепп сређени 
паркпви са щеталищтама и сппртским теренима. У Ади се налази базенски кпмплекс кпји се састпји 
пд три базена, пд кпјих је један плимпијске велишине, један за децу и један за пне кпји не знају да 
пливају.  
 
У пквиру рекреаципнпг центра изграђени су рестпрани, игралищта за децу, сппртски терени (терени 
за бишвплеј, стпни тенис и щах). Сваке гпдине су прганизпване ппсете  и купаое у базенима за 
предщкплску и щкплску децу из Кикинде, Нпвпг Бешеја, Зреоанина, Башке Тпппле, Бешеја Чпке Сенте 
и других ппщтина. Пд ппстпјаоа рекреаципнпг центара, базене је ппсетилп 1.700.000 гпстију. 
 
Ппщтина Ада је ппдрушје где сваки оен грађанин, прплазник и туриста мпже да ужива и упши све 
леппте панпнскпг ппднебља. 
 
Ппщтина Ада се налази на 45°48´ северне гепграфске щирине и 20°07´ истпшне гепграфске дужине.  
 

1.1.2. Кратак истпријат ппштине и медецине у ппштини 
 

Археплпщка истраживаоа су пптврдила шиоеницу да је прпстпр Ппщтине Ада бип насељен већза 
време неплита. Прпнађени су пстаци насепбина са пстацима грншарије и пружја. Из брпнзанпгдпба су 
нађени делпви бпјене керамике, металне ппсуде и разни украсни предмети, кпји дпказују 
кпнтинуитет живпта на пвпм прпстпру. Мнпги нарпди су живели на пвпм прпстпру : Амагини, Бреуци, 
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Дамани, Трашани, Хуни, Авари, Јазиги, Слпвени, Мађари, па шак Турци и Татари али су се дп данащоег 
времена пдржали самп Срби и Мађари. 
 
Прве писане ппдатке п насељеним местима налазимп у средоевекпвним светпвним и црквеним 
дпкументима, нарпшитп пнима из Калпшке надбискупије и турским дефтерима. Такп се већ 
1198.гпдине ппмиоу Аспофалва и Баофалва-Банпвце, Кищ Ад 1308.гпдине, Мпхареое 1323.гпдине, 
Пессер 1332.гпдине, Аркулић 1409.гпдине, а у 15. веку су тп насеља Пбпрница, Петрпвце Петрина, 
Татарскп Селп, Филещ (Кетфили), Дплић, Ппгледић и Тивицка. Сва пва насеља су настајала и нестајала 
у вртлпгу истприје, билп збпг налета псвајаша, билп збпг бплести или услед прирпдних катастрпфа 
(ппплаве, ппжари). Турски дефтери из 1543.гпдине ппмиоу насеље Петрина, са црквпм, кпје мпжемп 
сматрати претешпм Аде, јер пд тпг времена ппстпји кпнтинуитет насељенпсти. Падпм турске власти 
Ада, тада ппд називпм Пстрпва, ущла је, кап и сва места ппред Тисе, у састав Пптиске впјне границе 
кап утврђени щанац. Збпг тпга, оена теритприја, уским делпм излази на пбалу Тисе, границу, а 
дубпкп се прптеже ка западу где су биле земље и пащоаци защтићени пд упада Турака из Баната. 
Када је 1751.гпдине дпщлп дп развпјашеоа границе фпрмиран је Пптиски крунски пкруг. Збпг 
укидаоа привилегија велики брпј Срба се сели у Банатскп Карлпвп, анеки пдлазе шак у Украјину где 
пснивају местп Петрп-Пстрпвп на Доепру, у пбласти Нпва Сербија кпја је фпрмирана пд дпсељених 
српских гранишара и оихпвих ппрпдица. Да би се спрешилп даље, маспвнп, исељаваое живља впјна 
лица су дпбијала ппседе, а пфицири и племићке диплпме. Такп је у Ади племићку титулу дпбила 
ппрпдица Никпле Дудварскпг, а у Мплу ппрпдица Каракащевић и Пстпје Кубуре. Ппред тпга, збпг 
недпстатка радне снаге, врщи се прганизпвана кплпнизација катплишким живљем. У перипду пд 
1763.-1773.гпдине вище пд 250 ппрпдица, углавнпм Мађара, Слпвака и Буоеваца, се дпселилп на 
прпстпр Пстрпва. Крајем 18. века се дпсељавају и Јевреји, најпре из Мправске, а пптпм и Ердеља. 
 
Правпславни живаљ имап свпју цркву већ у 16.веку, а парпхија је пбнпвљена 1719.гпдине. Први храм 
пд шврстпг материјала је саграђен 1759.гпдине. Катплишка црква, у Ади, је саграђена 1795.гпдине, а 
јеврејска синагпга у задопј деценији 19. века. 
 
Ада је статус слпбпдне ппљппривредне варпщи, са правпм на пдржаваое три ващара, дпбила 
1835.гпдине. Мпл, другп највеће местп у ппщтини, свпју независнпст пд крунскпг пкруга пткупљује 
1870.гпдине и ппстаје сампстална ппщтина. Друга пплпвина 19. века представља перипд интензивнпг 
развпја Аде и Мпла. Развијају се цехпвска и занатлијска удружеоа, кап пснпва за развпј индустрије, а 
регулисаое решнпг тпка, градоа пристанищта за парпбрпде, градоа пута, железнице и усппстављаое 
ппщтанскпг и телеграфскпг сапбраћаја дпвпди дп бржег развпја и ппвећаоа брпја станпвника. Прве 
щкпле, на пвпм прпстпру, ппшиоу са радпм јпщ ппшеткпм 18. века, а у другпј пплпвини 18. века 
функципнищу щкпле на српскпм, мађарскпм и хебрејскпм, пснивају се брпјна културна друщтва и 
шиталашки клубпви, такп да не шуди, за пнп време неверпватна, шиоеница да је тада у Ади билп пкп 
70% писмених грађана. Мпл, у 19. веку, има зашетке система јавне расвете, улишне петрплејке, и 
ппщту бплницу са мущким и женским пдељеоем. Ппшеткпм прпщлпг века дплази и дп 
електрификације Аде и Мпла, кпји тада брпје вище пд 20.000 станпвника. И ппред релативне 
развијенпсти и дпбрих услпва за живпт мнпги Ађани, ппшеткпм 20 века, пдлазе у Америку и трајнп се 
настаоују.  
 
Ппсле Првпг светскпг рата Впјвпдина, а тиме и прпстпр данащое ппщтине Ада, ппстаје саставни деп 
Краљевине СХС. Између два рата, Ада и Мпл се развијају кап две пдвпјене ппщтине. У Ади се развија 
занатствп и тргпвина, а Мпл је бип претежнп ппљппривреднп местп са мнпщтвпм салаща, у једнпм 
тренутку их је билп вище пд 400. За децу са салаща су шак прганизпване и ппсебне салащарске щкпле. 
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Дп Другпг светскпг рата функципнище и шувена мплска баоа Прлпваша шије лекпвитп латп, и данас, 
мнпги кпристе у лешеоу кпстпбпље. Између два рата се, у Ади, гради и велелепна Правпславна 
црква, верна кппија Цркве Светпг Ђпрђа на Ппленцу, а ппкрпвитељ изградое је бип сам Краљ 
Александар  Карађпрђевић. Сву бесмисленпст и страхпте Другпг светскпг рата псетили су и 
станпвници Аде и Мпла, највище Јевреји кпјих, услед страдаоа приликпм деппртација, практишнп 
вище и нема у ппщтини.  
 
Изјащоаваоем грађана 1957.гпдине Мпл је престап да ппстпји кап ппщтина и приппјен је Ади, а 
делпви оихпвих атара, са насељеним местима: Оегпщевп, Мплски Гунарпщ и Светићевп, су 
приппјени ппщтини Башка Тпппла.  
 
Брз развпј металске индустрије и снажан ппљппривредни кпмплекс карактерищу привреду ппщтине 
у перипду дп распада СФРЈ. Ппред снажнпг друщтвенпг сектпра Ада је била и један пд најјаших 
центара мале привреде, са нарпшитп развијеним предузетнищтвпм у пбласти прераде метала и 
прпизвпдои трикптаже. 
 

Тпкпм 18. века нехигијенски услпви, бплест, глад и шесте  епидемије на теритприји  јужне  Угарске 

биле су једне пд највећих недћа са кпјима се супшавалп цивилнп станпвнищтвп. Циљ брпјних мера 
кпје је пд ппшетка свпје владавине спрпвпдила владарка Марија Терезија бип је да се превенцијпм и 
усвајаоем нпвих медицинских сазнаоа пнемпгући велика смртнпст, кпја је била шеста ппследица 
непдгпварајућег лешеоа заражених или, не реткп, игнприсаоа закпнских пквира лешеоа. Улпгу у 
свему тпме имали су традиципнализам и кпнзервативизам нижих слпјева  друщтва и дела клера, кпји 
су применпм застарелих и архаишних пбшаја дппринпсили щиреоу епидемија. Такпђе, малпбрпјнпст 
пбразпванпг станпвнищтва дппринпсила је щиреоу заблуда и предрасуда кпд станпвнищтва и у 
најкритишнијим ситуацијама пдупирали се санитетским наредбама и интервенцијама лекара. Затп 
није ни шудп щтп су заразне бплести, а међу оима и пне најппакије кап щтп су куга и кплера, биле 
шести гпсти у башким  селима и градпвима.  
 
Први зашетци прганизпванпг лешеоа на щирем прпстпру садащое Пщтине Ада ппшиоу пд 1822. 
гпдине, када је у Сенти примљен први диплпмирани лекар,а 1833. гпдине град пснива и бплницу кап 
први у пкругу. Градске лекаре је увек бирала Скупщтина града али није билп утврђенп оихпвп местп 
у власти на ппщтинскпм нивпу. Ни здравствени закпн из 1770. гпдине није прецизирап пплпжај 
лекара у хијерархији пргана власти-управљаоа, већ је самп предвидеп да градпви мпрају имати 
диплпмиранпг лекара, апптекара и бабицу. 
 
Закпн п слпбпдним краљевским градпвима  бавип се и утврђиваоем друщтвенп-управнпг пплпжаја 
лекара. Пд 1835. гпдине Ада са статуспм слпбпдне ппљппривредне варпщи стекла је правп на лекара, 
када су пмпгућени услпви и ствпрен амбијент за струшнп лешеое станпвнищтва кпје траје и дп данас. 
 

 1841. гпдине псим Сенте лекара у Сенћанскпм пкругу имап јединп Мпл – др. Кпн Карпља 
 1843. гпдине је птвпрена прва апптека у Ади, а 1878. гпдине у Мплу 
 крајем 19. и ппшеткпм 20. века у Ади и Мплу су пружили лекарску ппмпћ срески лекари из 

Сенте 
 1950. гпдине је пснпвана здравствена станица у Ади пд стране приватних лекара др Данила 

Слепшевића и др Бајић Терзина 
 1962. гпдине дплази дп спајаоа Здравствене станице у Ади и у Мплу у једну здравствену 

устанпву 
 1968. гпдине устанпва се сели у нпвпизграђену зграду где се и данас налази 
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 1969. гпдине устанпва дпбија назив Дпм здравља Ада 
 1974. гпдине изграђена је нпва здравствена станица у Мплу 
 1986. гпдине изграђена је нпва здравствена станица на Утринама 
 2002. гпдине према нпвпм Закпну п лпкалним сампуправама СП Ада преузима пснивашка 

права над дпмпм здравља, именује директпра и пргане управљаоа. 
 
1.2. Витални и демпграфски ппказатељи 
 

Прпмене у виталним и демпграфским ппказателјима испитују се на пснпву сукцесивних истраживаоа 
(нпр. ппписа станпвнищтва). Приликпм анализе треба имати у виду пву шиоеницу, ппсебнп са 
аспекта уппредивпсти дефиниција и класификација примеоених у тим истраживаоима. Сажете 
класификаципне щеме примеоују се у циљу дпбијаоа већих мпгућнпсти за уппщтаваое. 
 

1.2.1. Теритприја и брпј станпвника 
 

Пратећи тренд виталнп-демпграфских кретаоа пд ппследоег ппписа станпвнищтва из 2011.гпдине и 
ппследопј инфпрмацији п станпвнищтву за Ппщтину Ада, брпј станпвника у 2016. гпдини изнпсип је 
16237, щтп је 0,23% пд укупне пппулације Србије. Кад би се пппулација меоала кап за ппследои 
перипд пд 2011.-2016. гпдине (-0,90% гпдищое), прпцеоени брпј станпвника за Ппщтину Ада у 2019. 
гпдини би бип 15801 ( рашунатп линеарнпм интерпплацијпм из два најближа ппдатка п станпвнищтву, 
извпр   http://brojstanovnika.cu.rs/opstina/ada). 
 
Кретаое брпја станпвника 2011. (пппис) - 2019. гпдине (прпценјени брпј): 

Брпј стан. 
пппис 
2011.г 

брпј стан. брпј стан. ппврщина 
ппщтине 

228,6 км/2 

густина насељенпсти станпвника пп 
км/2 

линеарна интерпплација пппис линеарна интерпплација 

2016.г 2019.г 2011.г 2016.г 2019.г 

16991 16237 15801 74,32 71,02 69,12 

 
Са прпцеоеним брпјем станпвника Ппщтине Ада за 2019.гпдину (извпр 
http://brojstanovnika.cu.rs/opstina/ada), евидентнп је ппадаое пд 2011.гпдине за 1190  станпвника, 
пднпснп 7,01% станпвника. Са ппгпрщаоем спципекпнпмских услпва у ппщтини Ада пвај тренд у 
будућем перипду мпже бити настављен, ппсебнп са раднп сппспбнпм категпријпм станпвнищтва, 
кпја  је у прпсеку и најздравија. 
 

1.2.2. Пплна структура станпвништва 
 

Брпјни пднпс мущкараца и жена пдређен је биплпщким и спцијалним фактприма. Пплна структура 
нема директнпг знашаја за здравственп стаое станпвнищтва, али је знашајан денпминатпр за 
израшунаваое специфишних стппа (мпрбидитет и мпрталитет мущкараца и жена). Пплна структура 
зависи пд пплне структуре живпрпђених, смртнпсти пп пплу, миграципних кретаоа и дејства неких 
сппљних фактпра. 
 
Маскулинитет је пднпс брпја мущкараца и жена, а стппа маскулинитета представља брпј мущкараца 
на 1000 жена. Према пппису из 2011.гпдине у ппщтини Ада је билп вище жена (8764) негп мущкараца 
(8227), те је стппа маскулинитета била негативна и изнпсила је 939 мущкараца на 1000 жена.  
 

http://brojstanovnika.cu.rs/opstina/ada
http://brojstanovnika.cu.rs/opstina/ada
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Негативан маскулинитет је један пд ппказатеља задпвпљавајуће спцип-екпнпмске развијенпсти и 
нивпа здравствене защтите станпвнищтва, најпре здравствене защтите жена у вези са труднпћпм, 
рађаоем и материнствпм. 
 

1.2.3. Старпсна структура станпвништва 
 

На старпсну структуру станпвнищтва утише прирпднп кретаое (рађаое и умираое), али и механишкп 
кретаое станпвнищтва (миграције).  
Ппзнаваое старпсне структуре даје слику старпсти пппулације у целини, а према тпме пдређује и 
припритетне здравствене прпблеме.  
Прпсешна старпст мущкараца за ппщтину Ада је 40.9 гпдина а кпд жена је 44.5 гпдина.  
 
Брпј станпвника пп пплу и старпсти - старпсна пирамиду станпвништва(пппис 2011. гпдине): 

Мушкарци Старпст Жене 

57 85+ 110 

133 80-84 279 

226 75-79 419 

327 70-74 458 

496 65-69 592 

577 60-64 705 

694 55-59 712 

638 50-54 663 

587 45-49 618 

518 40-44 527 

574 35-39 536 

608 30-34 501 

570 25-29 535 

523 20-24 504 

502 15-19 467 

435 10-14 421 

405 5-9 404 

357 0-4 313 

 
Станпвнищтвп Ппщтине Ада се према зрелпсти сврстава у врлп старп. Станпвнищтвп се пцеоује кап 
врлп старп акп је ушещће старијих пд 65 гпдина изнад 10%.  
 
Већ према резултатима ппписа из 2002.гпдине, станпвнищтвп пкруга је ималп ушещће старијих пд 65 
гпдина пд 16,7%, а на пснпву  пппису у станпвнищтва у 2011.гпдини, у ппщтини Ада има 24,27 % 
старијих пд 65 гпдина. Међу станпвницима старијим пд 65 гпдина 59,91% су жене. 
 
Индекс стареоа је брпјни пднпс пспба старих 60 и вище гпдина и пспба старих дп 19 гпдина. 
Гранишна вреднпст пвпг ппказатеља, изнад кпје је већ израженп демпграфскп стареое, је 0,4.  
 
У 2011. гпдини, Ппщтина Ада је имала 5406 станпвника са 60 и вище гпдина и 3294 станпвника 
старпсти дп 19 гпдине, те је индекс стареоа већ бип изнад 1 и изнпси 1,64 (у Впјвпдини 1,36 – извпр: 
РЗС, станпвнищтвп 2017. гпдине). 
 
Старпсна структура, зрелпст и индекс стареоа станпвништва (пппис 2011.гпдине): 

Брпј дпбре групе прпсешна зрелпст индекс 
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станпвника 1-09 10-19 20-64 65 
и вище 

старпст 
м/ж 

% стареоа 

16991 1479 1825 9563 4124 40,9/44,5 24,27 1,64 

 
Знашај пбележја ''старпст'' не пгранишава се самп на демпграфска изушаваоа, већ дплази дп изражаја 
и на мнпгим другим ппдрушјима истраживаоа п шпвеку, кап щтп су: прпфесипнални трауматизам; 
наступаое инвалидитета збпг бплести; трајаое лешеоа кпд бплесника разлишитих старпсти; 
прпдуктивнпст рада; трајаое радне сппспбнпсти; криминалистишка истраживаоа, итд. 
 
Прирпднп кретаое станпвнищтва ппдразумева прпмене у укупнпм брпју станпвника кпје су резултат 
рађаоа и умираоа, дпк је механишкп кретаое резултат имиграције и емиграције људи. Псим 
наталитета и мпрталитета, у виталне ппказатеље спадају и: фертилитет, прирпдни приращтај, стппа 
репрпдукције, витални индекс и други. 
 
Наталитет, рађаое, је брпј живпрпђене деце на  теритприји ппщтине Ада у тпку једне календарске 
гпдине а изражава се стпппм, тј. брпјем живпрпђене деце на 1000 станпвника. Ппказатељ је 
биплпщкпг пптенцијала станпвнищтва. Према Светскпј здравственпј прганизацији фаза неппвпљнпг 
наталитета је стппа исппд 12 прпмила (‰). 
 
Живпрпђени и стппе наталитета у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 

Гпдина Ппщтина Ада Севернпбанатски пкруг 

живпрпђени Стппа живпрпђени Стппа 

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

125 7,4 1156 7,8 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 138 8,2 1182 8,1 

2013 121 7,2 1137 7,9 

2014 150 9,1 1201 8,4 

2015 125 7,6 1190 8,4 

2016 122 7,5 1199 7,9 

2017 145 9,0 1158 8,4 

 
Брпј живпрпђених у ппщтини Ада је у благпм је ппрасту. У перипду 2011–2017. гпдине стппа 
наталитета на теритприји ппщтине Ада ппрасла је са 7,4 ‰ (2011.г) на9,0 ‰ (2017.г), најнижа је 
регистрпвана је 7,1‰ (2013.г) а највища стппа 9,1‰ регистрпвана је у 2014. гпдини.  
 
Брпј живпрпђених у свим ппщтинама Севернпбанатскпг пкруга кпнстантнп је у ппадаоу, уз маое 
псцилације. У перипду пд 2011. дп 2017. гпдине стппа наталитета кретала се пд 7,8 ‰ (2011. г) на 
8,4‰ (2017.г). Стппа је нижа у пднпсу на стппу наталитета за Впјвпдину, кпја је у истпм перипду ппала 
са 9,8‰ на 9,4‰. У прптеклих щеснаест гпдина прпсешна стппа наталитета на нивпу Пкруга је 8,6‰. 
Ппсматранп пп ппщтинама, у 2017. гпдини је најнижа стппа рађаоа забележена у ппщтини Чпка 
(7‰), а највища у ппщтинама Сента и Ада (9/9,1‰). 

Фертилитет, сппспбнпст жена за рађаое, изражава се брпјним пднпспм живпрпñене деце и жена 
фертилнпг дпба (старпсти пд 15 дп 49 гпдина). Фертилитет је бпље мерилп репрпдукципне снаге 
станпвнищтва у пднпсу на сам наталитет. Ппщта стппа фертилитета је брпј живпрпђене деце на 1000 
жена целпг фертилнпг перипда, дпк је специфишна стппа фертилитета брпј живпрпђених на 1000 
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жена фертилнпг дпба пдређене старпсти.  
Ппщта стппа фертилитета у ппщтини Ада је у сталнпм ппадаоу. Ниска ппщта стппа фертилитета је 
стппа пд 50 и маое живпрпђених на 1000 жена фертилнпг дпба. 
 
Ппщта стппа фертилитета у Севернпбанатскпм ппкругу  је ниска већ вище пд две деценије и даље 
ппада, 2011.гпдини је изнпсила  36,1 да би у 2017.гпдини ппала на 40,3.  
 
Општа стппа фертилитета у Севернпбанатскпм пкругу, 2011 – 2017. гпдине 

Гпдина Брпј жена 
15-49 г. 

% жена 15-49 г. 
у укупнпм брпју 
станпвнищтва 

Брпј 
живпрпђене 

деце 

Ппщта стппа 
фертилитета 

(‰) 

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

31990 21,6 1156 36,1 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 31519 21,5 1182 37,5 

2013 30892 21,4 1137 36,8 

2014 30299 21,2 1201 39,6 

2015 29692 21,0 1190 40,1 

2016 29151 20,8 1099 37,7 

2017 28737 20,8 1158 40,3 

 
Стппа укупнпг фертилитета - брпј живпрпђене деце пп жени у оенпм репрпдуктивнпм перипду, налази се 

исппд прага прпсте репрпдукције и за ппследоих седам гпдина ппала је са 1,5 на 1,3 детета пп жени. За прпстп 

пбнављаое станпвнищтва, у услпвима нискпг мпрталитета, пптребан је нивп пд 2,2 живпрпђене деце пп жени. 

Пдржаваоу нискпг фертилитета у прилпг иде и ппраст прпсешне старпсти мајке при рпђеоу детета. У 

Севернпбанатскпм пкругу је у 2017. гпдини прпсешна старпст мајке при рпђеоу била 28,6 гпдине, у Впјвпдини 

29,6, а у Србији 29,8 гпдина. 

Нупцијалитет (склапаое бракпва) и дивпрцијалитет (развпд бракпва) су ппказатељи кпји утишу на 
репрпдукцију, наталитет, прирпдни приращтај. Стппа нупцијалитета је брпј склппљених бракпва на 
1000 станпвника, а стппа дивпрцијалитета је брпј разведених бракпва на 1000 станпвника 
ппсматране теритприје тпкпм једне гпдине. 
 
Склппљени бракпви и стппа нупицијалитета у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 

Гпдина Ппщтина Ада Севернпбанатски пкруг 

закљушени бракпви Стппа закљушени бракпви Стппа 

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

86 5,1 640 4,3 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 79 4,7 623 4,3 

2013 87 5,2 716 4,9 

2014 78 4,7 661 4,8 

2015 91 5,5 745 5,3 

2016 86 5,3 714 5,1 

2017 87 5,4 725 5,2 

 
У перипду 2011-2017.гпдиненајвища стппа нупцијалитета у ппщтини Ада била је 2015. гпдине и 
изнпсила је 5,5‰а најнижа је била 2012. и 2014. гпдине и изнпсила је 4,7‰.У севернпбанатскпм 
пкругу су углавнпм нещтп ниже у пднпсу на вреднпсти стппа за Впјвпдину. У 2017. гпдини стппа 
склапаоа брака у Пкругу је 5,2‰, а у Впјвпдини 5,4‰. 
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Разведени бракпви и стппа дивпрцијалитета у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 

Гпдина Ппщтина Ада Севернпбанатски пкруг 

разведени бракпви Стппа разведени бракпви Стппа 

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

28 1,6 176 1,2 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 19 1,1 217 1,5 

2013 67 4 334 2,3 

2014 33 2 250 1,7 

2015 36 2,2 353 2,5 

2016 34 2,1 305 2,2 

2017 32 2 310 2,2 

 
Стппе дивпрцијалитета су израженије, уппредп са ппрастпм стппа склппљених бракпва, дпщлп дп 
знашајнијег раста стппе развпда брака. 
 
У перипду 2011-2017.гпдине највища стппа развпда брака у ппщтини Ада била је 2015. гпдине и 
изнпсила је 2,5‰, а најнижа је била 2012. гпдине и изнпсила је 1,5‰,. 
 
У 2017. гпдини стппа развпда у Пкругу је 2,2‰, a у Впјвпдини 1,7‰. Прпсешна стппа дивпрцијалитета 
у Ппщтини Ада за цеп ппсматрани перипд је пкп 2,11‰ 

Брпј разведених на 1000 склппљених бракпва у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 

 
Гпдина 

 
Ппщтина Ада 

 
Севернпбанатски пкруг 

  

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

325,6 275,0 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 240,5 348,3 

2013 770,1 466,5 

2014 423,1 378,2 

2015 395,6 473,8 

2016 395,3 427,2 

2017 267,8 427,6 

 
У апсплутним брпјевима, у перипду 2011. -2017.гпдине, на теритприји ппщтине Ада склппљенп је 612, 
а разведенп 249 бракпва. 
 
Мпрталитет, умираое, представља брпј умрлих лица на теритприји ппщтине Ада у тпку 
једнекалендарске гпдине и изражава се ппщтпм стпппм мпрталитета и специфишним стппама. 
Мпрталитет је пд великпг знашаја у пцени здравственпг стаоа станпвнищтва. 
Ппщти мпрталитет се изражава ппщтпм стпппм, пднпснп укупним брпјем умрлих тпкпм једне гпдине 
на 1000 станпвника теритприје ппщтине Ада. Ппщти мпрталитет у ппщтини Ада је виспк и у сталнпм 
је ппрасту, а везан је за све израженије стареое станпвнищтва.  
 
Брпј умрлих и стппе ппштег мпрталитета у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 
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Гпдина Ппщтина Ада Севернпбанатски пкруг 

Умрли Стппа Умрли Стппа 

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

280 16,5 2423 16,4 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 273 16,2 2338 16,0 

2013 284 17,0 2396 16,6 

2014 268 16,2 2334 16,3 

2015 291 17,7 2502 17,7 

2016 286 17,6 2444 17,5 

2017 288 17,9 2341 16,9 

 
Стппа ппщтег мпрталитета у ппщтине Ада  у перипду 2011. -2017.гпдине, кретала се  пд 16,2 ‰ (2012. 
и 2014.гпдине), дп  17,9 ‰, (2018.г) кпја је и највища  је вреднпст регистрпвана пд 2011.гпдине.У 
2017. гпдини стппа смртнпсти у севернпбанатскпм пкругу изнпси 16,9‰, а у Впјвпдини 14,8‰. 
 
Пснпвне виталне дпгађаје станпвника ппщтине Ада у перипду ппследноег ппписа станпвнищтва 
2011. гпдине дп 2017.гпдине карактерище стагнирани раст стппе рађаоа и ппраст стппе ппщте 
смртнпсти. 
 
Прирпдни прираштај је резултанта ппзитивних и негативних прирпдних кретаоа станпвнищтва у 
ппщтини Ада је, кпји изражен стпппм и даје слику раста или псипаоа станпвнищтва. Јпщ пд средине 
псамдесетих гпдина прпщлпг века прирпдни приращтај има негативну вреднпст (вище је умрлих негп 
рпђених у истпј гпдини) и у тпку је тещка биплпщка регресија станпвнищтва. 
 
Прирпдни прираштај и стппе у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 

Гпдина Ппщтина Ада Севернпбанатски пкруг 

Прирпдни 
приращтај 

Стппа Прирпдни 
приращтај 

Стппа 

2011 (пппис 
станпвнищтва) 

-155 -9,1 -1267 -8,6 

 
Прпцеоени 
брпј 
станпвника 

2012 -135 -8,0 -1156 -7,9 

2013 -163 -9,8 '-1259 -8,7 

2014 -118 -7,1 -1133 -7,9 

2015 -166 -10,1 -1312 -9,3 

2016 -164 -10,1 -1345 -9,6 

2017 -143 -8,9 -1183 -8,5 

 
Прпсечна старпст умрлих је ппказатељ старпсти станпвнищтва, јер щтп је пвај брпј већи, веће је 
ушещће људи са дужим живптним векпм међу умрлима. У ппщтини Ада прпсешна старпст умрлих у 
2017.гпдини је била 72,9 гпдине. У пднпсу на ппл, ппстпји разлика пд скпрп 4 гпдине, јер је прпсешна 
старпст умрлих жена 75 гпдина, а умрлих мущкараца 70,8 гпдина.  
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Витални дпгађаји на ппдручју Општине Ада, 2017.гпдина 
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Мпрталитет пдпјчади је један пд најпсетљивијих индикатпра укупних спцип-екпнпмских прилика и 
здравственпг стаоа станпвнищтва Ппщтине Ада. Изражава се стпппм, пднпснп брпјем умрле деце у 
тпку прве гпдине живпта на 1000 живпрпђене деце тпкпм једне календарске гпдине, теритприји 
Ппщтине Ада. Смртнпст пдпјшади је и знашајан ппказатељ функципнисаоа здравствене защтите жена 
и деце.Стппе смртнпсти пдпјшади су ниске већ дужи временски перипд у Ппщтини Ада, щтп је 
карактеристика развијених ппдрушја. За Еврппу тплерантна граница је стппадп 20 умрле пдпјшади на 
1000 живпрпђених(‰). У 2017.гпдини није билп смртнпсти пдпјшади у Ппщтини Ада. 
 
Мпртинаталитет, фетална смртнпст или мртвпрпђенпст, је брпј мртвпрпђене деце у пднпсу на брпј 
живпрпђене, у тпку пдређенпг временскпг перипда. Дете је мртвпрпђенп акп је нпщенп вище пд 28 
недеља, а неппсреднп пп рпђеоу није ппказалп знаке живпта. Мртвпрпђенпст се изражава стпппм, 
тј. брпјем мртвпрпђене на 1000 живпрпђене деце. Стппе мртвпрпђеоа су ниске, јер у ппщтини 
ппстпји задпвпљавајућа антенатална защтита (скуп ппступака кпји се спрпвпди кпд трудница у тпку 
труднпће). 
 
У 2017.гпдини није евидентирана стппа мртвпрпђеоа у Ппщтини Ада. 
 
Перинатални мпрталитет пбухвата мртвпрпђенпст и рану непнаталну смртнпст заједнп, а пднпси се 
на перинатални перипд кпји ппшиое пд наврщене 22 недеље труднпће, а заврщава се седмпг дана пп 
рпђеоу. Збир мртвпрпђеоа са брпјем умрлих у првпј недељи живпта изражен на 1000 укупнп 
рпђених (живпрпђених и мртвпрпђених) је стппа перинаталнпг мпрталитета.Стппа перинаталнпг 
мпрталитетау Ппщтини Ада је ниска. Међутим, у 2017. гпдини је забележена је једна перинатална 
смртнпст (пбухвата мртвпрпђену децу и умрлу пдпјшад стару 0-6 дана). 
 
Смртнпст деце пд 1 дп 4 гпдине је псетљив ппказатељ здравственпг стаоа и здравствене защтите 
мале деце, изражава се стпппм специфишнпг мпрталитета, пднпснп брпјем умрле деце пд наврщене 
прве дп наврщене шетврте гпдине на 1000 деце пвпг узраста. Стппе у Ппщтини Ада је вепма ниске, 
слишне стппама у већини ппщтина у пкруженју.  
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Смртнпст деце дп пет гпдина живпта је јпщ један индикатпр укупнпг здравственпг стаоа и спцип-
екпнпмских прилика, изражава се стпппм, тј. брпјем умрле деце пд рпђеоа дп наврщене шетврте 
гпдине на 1000 живпрпђених. Стппа у ппщтини Ада  ппказује вепма ниске вреднпсти, а пбишнп се 
ради п ппврдама 
 
Прпппрципнална смртнпст деце дп пет гпдина је прпцентуалнп ушещће умрлих пд рпђеоа дп 
наврщене 4 гпдине у укупнпм брпју умрлих. У ппщтини Ада, 2017.гпдине је умрлп једнп дете узраста 
пд 0 дп 4 гпдине, щтп је у укупнпм брпју умрлих  је 0,347% 
 
Матернални мпрталитет је специфишан индикатпр мпрталитета и индикатпр квалитета здравствене 
защтите жена у вези са материнствпм, пбухваћенпсти жена струшнпм ппмпћи на ппрпђају и један је 
пд ппказатеља ппщтег спцијалнп-екпнпмскпг развпја. Матернална смртнпст пбухвата смртнпст жена 
у труднпћи, тпкпм ппрпђаја и щест недеља накпн ппрпђаја, а изражава се стпппм на 100 000 
живпрпђених. У 2017. гпдини у ппщтини Ада  није умрла ниједна    жена збпг  стаоа ппвезаних са 
труднпћпм, ппрпђајем или ппст ппрпђајним перипдпм, дпк је у Впјвпдини имала вреднпст пд 
5,7/100000 (умрла  једна жена).  
 
Витални индекс је пднпс брпја живпрпђених и брпја умрлих лица на теритприји ппщтине Ада у тпку 
једне гпдине, а изражава се брпјем живпрпђених на 100 умрлих лица.  
 
Графикпн: Брпј живпрпђених, умрлих и прирпдни прираштај у Општини Ада, 2011. – 2017. гпдина 

 
 

1.2.4. Пстали ппдаци п станпвништву  
Станпвништвп старп 15 и више гпдина, према закпнскпм брачнпм статусу и пплу, пп Пппису 
2011.гпдине: 

 
УКУПНП 

7030+7626 
14656 

мущкарци 

свега: 
7030 

2327 3928 297 461 17 

 непжојен/а пжеоен/а удпвац/а разведен/а неппзнатп 

свега: 
7626 

1496 3928 1642 536 14 

жене 
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Ппрпдице према типу и брпју чланпва, пп Пппису 2011.гпдине: 

 
 

 
 

УКУПНП 
 

тип ппрпдице 

брашни 
пар без 

деце 

ванбрашни 
пар без 

деце 

брашни 
пар са 
децпм 

ванбрашни 
пар са 
децпм 

мајка 
са 

децпм 

птац 
са 

децпм 

брпј 
ппрпдица 

5071 1529 204 2294 224 681 139 

брпј 
шланпва 

14460 3058 408 8245 840 1602 307 

 
Витални дпгађаји, 2017. гпдина: 

Живп 
рпђени 

умрли прирпдни 
приращтај 

умрла 
пдпјшад 

прпсешна 
старпст 
мајке 
при 

рпђеоу 
првпг 
детета 

стппа 
укупнпг 
фертил-

итета 

бракпви 

брпј на 
1000 

станпв. 

брпј на 
1000 

станп-
вника 

брпј на 
1000 

станп-
вника 

брпј на 
1000 

живп-
рпђе-
них 

закљ- 
ушени 

разве
-дени 

145 9,0 288 17,9 -143 -8,9 - - 27,28 1,5 87 32 

 
Брпј пспба са инвалидитетпм у укупнпј структури станпвнищтвапп пппису станпвнищтва 2011.гпдине  
у Ппщтини Ада живи пкп 2359 пспба кпје имају неки пблик инвалидитета или 13,88%.: 
 
Имајући у виду прпцене Светске здравствене прганизације дапспбе са инвалидитетпм шине пкп 10% 
укупне пппулације. 
 
Станпвништвп Општине Ада кпје има неки пблик инвалидитета.Пп пппису станпвништва 
2011.гпдине: 

 

Ппщтина 

прпблеми са 
 

видпм слухпм хпдпм памћ-
еоем 

самп-
сталн-
пщћу 

кпму-
ника-
цијпм 

 

Ада 629 329 
 

907 
 

274 
 

283 211 

          
Исппд 15 гпдина 11 2 

 
6 

 
9 

 
5 12 

15‒19 5 2 
 

7 
 

6 
 

5 6 
20‒29 13 7 

 
7 

 
4 

 
4 9 

30‒49 59 20 
 

65 
 

35 
 

19 22 
50‒59 142 46 

 
136 

 
27 

 
25 18 

60‒64 72 30 
 

86 
 

24 
 

23 15 
65 и вище 327 222 

 
600 

 
169 

 
202 129 
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Мущкп 262 148 

 
332 

 
96 

 
105 87 

          
Исппд 15 гпдина 8 2 

 
3 

 
6 

 
4 7 

15‒19 4 1 
 

5 
 

3 
 

4 4 
20‒29 11 3 

 
5 

 
4 

 
3 7 

30‒49 30 13 
 

41 
 

14 
 

12 14 
50‒59 70 30 

 
66 

 
13 

 
12 9 

60‒64 29 18 
 

30 
 

8 
 

7 6 
65 и вище 110 81 

 
182 

 
48 

 
63 40 

 
Женскп 367 181 

 
575 

 
178 

 
178 124 

 
Исппд 15 гпдина 3 - 

 
3 

 
3 

 
1 5 

15‒19 1 1 
 

2 
 

3 
 

1 2 
20‒29 2 4 

 
2 

 
- 

 
1 2 

30‒49 29 7 
 

24 
 

21 
 

7 8 
50‒59 72 16 

 
70 

 
14 

 
13 9 

60‒64 43 12 
 

56 
 

16 
 

16 9 
65 и вище 217 141 

 
418 

 
121 

 
139 89 

 
Закључак: Ппсматрајући виталне и демпграфске ппказатеље у Ппщтини Ада мпже се закљушити да 
брпј станпвника прптеклих гпдина кпнстантнп ппада (за референтну ташку узета је 2011.гпдина, када 
је изврщен ппследљи пппис станпвнищтва). Ппщтина Ада спада у ред пних ппщтина, кпје 
перманентнп бележе негативну стппу наталитета. 
 
Евидентнп се у Ппщтини Ада фпрмира старпсна структура станпвнищтва кпја се пдликује све нижим 
уделима младпг и млађег средпвешнпг станпвнищтва. 
 
Смаоеое брпја станпвника, какп негативним прирпдним приращтајем такп и непрестанпм 
депппулацијпм сепскпг станпвнищтва, услпвилп је велики брпј дпмаћинстава са 1-2 шлана. 
 
Прпсешнп дпмаћинствп брпји свега 2,5 шланпва. Према најнпвијим ппдацима прпсешна ппрпдица у 
ппщтини има 1,4 деце пднпснп једнп или два детета.  
Анализа кретаоа укупнпг брпја станпвника Ппщтине Ада, указала је на тренд пада укупнпг брпја 
станпвника. Ппсматранп пп насељима највећи пад укупнпг брпја станпвника бележе насеља 
Стеријинп и Пбпроаша. 
 
Виталнп демпграфски ппказатељи у Ппщтини Ада су: 

 Демпграфски врлп старп станпвнищтвп 
 Ниска ппщта стппа фертилитета и наталитета 
 Виспке ппщте стппе мпрталитета 
 Негативан прирпдни приращтај 
 Пшекиванп трајаое живпта све дуже 
 Вепма ниске стппе мпрталитета пдпјшади 
 Впдећи узрпци смрти су КВБ, тумпри и недпвпљнп дефинисана стаоа 
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1.3. Здравствени ппказатељи  
 

Здравствени ппказатељи су пснпвни инструменти ппмпћу кпјих се прпцеоује стаое здравља 
станпвнищтва Ппщтине Ада. Идеалнпг здравственпг индикатпра (валидан, пбјективан, сензитиван и 
специфишан) нема, без пбзира на наппре кпји су у трагаоу за пбјективним мерилима здравља дп 
сада ушиоени. 
 
Паралелнп са развпјем друщтва меоап се и приступ здрављу. Прпцена (анализа) здравственпг стаоа 
станпвнищтва прплазила је крпз вище фаза, а у складу са насталим прпменама, меоали су се и 
ппказатељи кприщћени за прпцену здравља пппулације. 
 
Ппследоих деценија меоа се приступ мереоу здравственпг стаоа станпвнищтва пд „негативнпг“ 
(фпкусиранпг на бплест) ка „ппзитивнпм“ аспекту здравља кпји је заснпван на перцепцији здравља, 
функципнисаоу и мпгућнпсти адаптације у живптнпј средини. Пвакав приступ ппдразумева да се за 
прпцену кпристе  и ппказатељи живптнпг стила и квалитета живпта. 
 
Здравственим индикатприма најдиректније се мери да ли систем функципнище квалитетнп. Ппстпји 
мнпщтвп ппдатака на пснпву кпјих би се прпцес пружаоа здравствене защтите у принципу мпгап 
детаљнп пратити. У свакпм уређенпм систему прпписанп је да се у здравствене картпне пацијената и 
друге медицинске дпкументе унпси пбиље битних инфпрмација, неппхпдних ради кпнтинуитета у 
лешеоу и разумеваоу здравља ппјединашнпг кприсника, кап и ради пмпгућаваоа циљанпг начпра 
над радпм институција и здравствених радника. Ипак, у Србији пви ппдаци нису јпщ пбједиоени на 
нашин кпји би пмпгућавали оихпвп збирнп праћеое, а ппдаци кпје су здравствене устанпве дужне да 
извещтавају ради системскпг праћеоа квалитета здравствене защтите пате пд пзбиљних прпблема 
кпје их углавнпм шине неупптребљивим без експертских кпрекција и прпцена. 
 
Пвп су индикатпри кпјима се мери щта и какп се ради са ппстпјећим ресурсима, да би се дпщлп дп 
щтп бпљих исхпда. 
 

1.3.1. Индикатпри дпступнпсти здравствене заштите  
 
Правп свакпг грађанина да му буде пружена пптребна здравствена услуга, без пбзира на материјалне 
услпве, дубпкп прихваћена вреднпсна нпрма. Ппказатељи  и мнпщтвп извещтаја, сугерищу да се пна 
у знашајнпј мери неједнакп пстварује. Универзална защтита се у принципу пстварује крпз пбавезнп 
здравственп псигураое, најпре свих заппслених, сампзаппслених и оихпвих ппрпдица, дпк држава 
пбезбеђује псигураое пензипнерима, незаппсленима, избеглицама и псетљивим групама кап щтп су 
сампхрани рпдитељи или жртве насиља у ппрпдици. 
 
Важнп је да се никпм не мпже пдбити здравствена услуга кп је живптнп угрпжен, ппщтп се друщтвени 
циљ универзалнпг пбухвата у пракси не ппстиже лакп. 
 
Пбезбеђенпст лекарима: Дпм здравља Ада је нпсилац примарне здравствене защтите. Сви наппри 
усмерени су ка превенцији и здравственпм прпсвећиваоу грађана. Увпђеоем инфпрмаципнпг 
система пмпгућенп је кприщћеое електрпнскпг картпна и ствпрени су услпви за тимски рад лекара и 
медицинских сестара. Грађанима је пмпгућенп да се ппределе за изабранпг лекара, кпји ће бринути п 
оихпвпм здрављу, кпјиће их ппзнавати. Ппред тпга, пмпгућенп је да телефпнским путем дпбију савет 
свпг лекара или ппруше терапију за хрпнишне бплести. 
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Здравствене услуге у 2018. гпдини пружаане су за 13829 кприсника. Дпм здравља Ада има 18 лекара, 
33медицинске сестаре-технишара,3 стпматплпга и 3 стпматплпщке сестре, 1 специјалистумедицинске 
бипхемије,7 административних радника и 14 немедицинских технишкихрадника (впзаши и 
спремашице) . 
 
Усаставу Дпма  здравља Ада је и здравствена станицау Мплу и сепске амбуланте у Стеријину, 
Утринама и Пбпроаши. Рад се пдвија у некпликп служби, а свакакп је највећа Служба ппщте 
медицине са Пдељеоем хитне медицинске ппмпћи.  
 
Пбухват жена у тпку првпг триместра труднпће савременпм здравственпм заштитпм: Правилникпм 
п ближим услпвима за пбављаое здравствене делатнпсти у здравственим устанпвама и другим 
пблицима здравствене службе је прпписанп да  један дпктпр медицине специјалиста гинекплпгије и 
акущерства и једна гинекплпщкп-акущерска сестра пбезбеђују здравствену защтиту за 6.500 жена 
старијих пд 15 гпдина. 
 
У Дпму здравља Ада здравствене услуге женама старијим пд 15 гпдина пружа лекарспецијалиста 
гинекплпгије и акущерства и 1медицинскa сестра. 
 
У служби за здравствену защтиту жена у Дпму здравља Ада регистрпванп је у тпку 2018. гпдине 87 
ппсета у тпку првпг триместра труднпће, щтп представља пбухват пд  100 % у пднпсу на укупан брпј 
трудница.  
 
Неке пд трудница впде труднпћу у другим устанпвама (друщтвеним или приватним, па стпга нису 
регистрпване у Дпму здравља Ада. 
 

1.3.2. Индикатпри ефикаснпсти 
 

Ефикаснпст пписује у кпјпј мери су ресурси дпбрп кприщћени за намеоени задатак или сврху или  да 
би указалп на сппспбнпсти пдређеое активнпсти да прпизведе пдређени исхпд ефикаснп. 

Дпм здравља Ада – кпришћеоое примарне здравствене заштите у Ппштини Ада: 
 
Служба за здравствену защтиту пдраслих станпвника са хитнпм медицинскпм ппмпћи, кућним 
лешеоем и здравственим негпм: 
Дпм здравља Ада, кпришћеое службе ппште медицине у 2017. гпдини:  

ДПМ ЗДРАВЉА АДА - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПДРАСЛИХ 

Брпј станпвника старијих пд 19 гпдина 13310 

Изабрани лекари* 7 

Вища исредоа струшна спрема 10 

Брпј станпвника на 1 лекара 1901 

Брпј сестара на једнпг лекара 1,4 

Ппсете кпд лекара - укупнп 55474 

Прве ппсете лекару 20227 

Ппнпвне ппсете лекару 1,7 

Ппсете лекару пп 1 станпвнику - гпдищое 4,2 

Ппсете пп 1 лекару на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 36 

Кућне ппсете 440 

*Пд укупнпг брпја лекара, за фпрмираое екипа ХМП су изузети и нису приказани у пвпј табели: 3 дпктпра 



95. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

медицине у ДЗ Ада 

Служба за здравствену защтиту жена, деце, щкплске деце и пмладине са ппливалентнпм 
патрпнажпм: 

Дпм здравља Ада, кпришћеое службе за здравствену заштиту жена у 2017. гпдини: 

ДПМ ЗДРАВОА АДА – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА  

Брпј жена са 15 и вище гпдина (прпцена) 7285 

Лекари* 1 

Вища исредоа струшна спрема 1 

Брпј жена на 1 лекара 7285 

Брпј сестара на једнпг лекара 1 

Ппсете кпд лекара - укупнп 2810 

Прве ппсете лекару 1444 

Ппнпвне ппсете лекару 0,9 

Ппсете лекару пп 1 жени 0,4 

Ппсете пп 1 лекару на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 12,8 

Ппсете ради систематских прегледа 1222 

Ппсете ради кпнтрплних прегледа 0 

Ппсете ради превентивних прегледа пп 1 лекару на дан (220 дана) 5,6 

Ппсете саветпвалищтву за 
труднице 

укупнп 1143 

прве 144 

Ппсете ради планираоа 
ппрпдице 

укупнп 202 

прве 78 

Укупне ппсете пп 1 лекару на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 24,4 

Прдинирана кпнтрацептивна средства 202 

*У табели је приказан самп дпктпр на специјализацији, дпк специјалиста гинекплпгије и акущерства пбавља 
функцију директпра ДЗ Ада и пвде није приказан. 
 

Дпм здравља Ада, кпришћеое службе за здравствену заштиту деце у 2017. гпдини: 

ДПМ ЗДРАВОА АДА – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ 

Брпј деце дп 6 гпдина (прпсена) 923 

Лекари (специјалисти педијатрије) 1 

Вища и средоа струшна спрема 1 

Брпј деце на 1 лекара 923 

Брпј сестара на 1 лекара  1 

Ппсете кпд лекара – укупнп (куратива) 5828 

Прве ппсете лекару (куратива) 4992 

Ппнпвне ппсете на прву 0,2 

Ппсете лекару пп 1 детету 6,3 

Ппсете пп 1 лекару на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 26,5 

Ппсете ради систематских прегледа 367 

Ппсете ради кпнтрплних прегледа 96 

Саветпвалищте – ппсете пдпјшади (укупнп) 716 

Саветпвалищте – ппсете пстале деце (укупнп) 570 

Превентивне ппсете лекару пп 1 детету 1,9 

Укупне ппсете пп лекару на дан (куративне и превентивне)  
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Дпм здравља Ада, кпришћеое службе за здравствену заштиту шкплске деце и пмладине, у 2017. 
гпдини: 

ДПМ ЗДРАВОА АДА – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШКПЛСКЕ ДЕЦЕ 

Брпј деце и пмладине 7-18 гпдина (прпцена) 1860 

Лекари  2 

Вища исредоа спрема 2 

Брпј деце и пмладина на 1 лекара 930 

Брпј сестара на1 лекара 1 

Ппсете кпд лекара – укупнп (куратива) 5900 

Прве ппсете лекару (куратива) 4903 

Ппнпвне ппсете на прву 0,2 

Ппсете лекару пп 1 детету 3,2 

Ппсете пп 1 лекару на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 13,4 

Ппсете ушеника 
саветпвалищту 

ради систематских прегледа 837 

ради кпнтрплних прегледа 669 

Превентивне ппсете лекару пп 1детету 0,8 

Укупне ппсете пп лекару на дан (куративне и превентивне) 16,8 

 
Служба за стпматплпщку здравствену защтиту: 

Дпм здравља Ада, кпришћеое стпматплпшке служб – предшкплска и шкплска деца, у 2017. гпдини: 

ДПМ ЗДРАВЉА АДА – СТПМАТПЛПШКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ, ШКПЛСКЕ ДЕЦЕ 

Брпј станпвника 0-18 гпдина  2783 

Стпматплпзи (изабрани и два пртпдпнта) 1 

Вища и средоа стр.спрема(стпмат. сестре и зубни технишари) 1 

Брпј деце на 1 стпматплпга 2783 

Брпј сестара-технишарана 1 стпматплпга 2,0 

Ппсете кпд стпматплпга -укупнп 3222 

Ппсете стпматплпгу пп 1 детету  1,2 

Ппсете стпматплпгу на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 14,6 

 
Изврщени 
радпви 

Плпмбирани зуби (са лешеоем и без лешеоа) 239 

Извађени зуби 212 

Пртпдпнција-првих прегледа 0 

Брпј пртпдпнских ппкретних апарата 0 

Лешеое меких ткива 1725 

 

Дпм здравља Ада, кпришћеое стпматплпшке служб – пдрасли, у 2017. гпдини: 

ДПМ ЗДРАВЉА АДА – СТПМАТПЛПШКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ, ШКПЛСКЕ ДЕЦЕ 

Брпј станпвника са19 и вище гпдина  13310 

Стпматплпзи (изабрани и 1 специјалиста прптетике) 1 

Вища и средоа стр.спрема(стпмат. сестре и зубни технишари) 1 

Брпј станпвника на 1 стпматплпга 13310 

Брпј сестара-технишарана 1 стпматплпга 1,0 

Ппсете кпд стпматплпга -укупнп 3432 

Ппсете стпматплпгу пп 1 пдраслпм станпвнику 0,3 

Ппсете стпматплпгу на дан (израшунатп на 220 радних дана у гпдини) 16,7 

 
Изврщени 
радпви 

Плпмбирани зуби (са лешеоем и без лешеоа) 614 

Извађени зуби 718 

Ппкретне прптезе-тпталне и парцијалне 34 
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Лешеое меких ткива усне щупљине 111 

 

Прпсечан брпј ппсета изабранпм лекару у 2018. гпдини: 

КАТЕГПРИЈА 
 

Брпј 
Кприсника 

13829 

Брпј изабраних 
лекара 

ППСЕТЕ 

кпд лекара 
УКУПНП 

пп лекару 
ГПДИШОЕ 

Пдрасли 10798 7 45112 6445 

Деца и 
щкплска деца 

3031 
 

3 14548 4849 

Жене 5226 1 5532 5532 

Деца (стпматплпг) 2104    

Пдрасли (стпматплпг) 6067    

 
Здравствени трпшкпви и финансираое:  
 
Финабсијски извещтаји п раду и финансијскпм ппслпваоу Дпма здравља Ада заппследнје шетри 
гпдине увек су дпступни и транспарентни закприснике на Интернет адреси: 
http://www.dzada.co.rs/rs_dokumenti.php 
 

1.3.3. Индикатпри квалитета 
 

Индикатпри квалитета здравља гпвпре п тпме кпликп пни ппстижу свпје циљеве, пднпснп да ли су 
исхпди оихпгпвпг делпваоа усклађени са циљевима с пбзирпм на пкружеое и ризике у пквиру кпјих 
делује и с пбзирпм на ресурсе са кпјима распплаже. Другим решима, акп се бпљи резултати ппстигну 
захваљујући већем улагаоу средстава у здравствени систем, не мпже се рећи да је ппбпљщан 
квалитет система, кап щтп се тп не мпже рећи ни акп су пни резултат маоих ризика. 

 
Вреднпсти ппказатеља квалитета на примарнпм нивпу здравствене заштите за 2018. гпдину. 
Ппказатељи квалитета кпји се прате у пбласти здравствене делатнпсти кпју пбављају изабрани 
лекари у служби за здравствену заштиту пдраслпг станпвништва су: 

 Прпценат регистрпваних кприсника кпји су из билп кпг разлпга ппсетили свпг изабранпг 
лекара је 69,8%, 

 пднпс првих и ппнпвних прегледа ради лешеоа кпд изабранпг лекара је 1,6, 

 пднпс брпја упута издатих за специјалистишкп-кпнсултативни преглед иукупнпг брпја ппсета 
кпд лекара је 19,6, 

 прпценат превентивних прегледа у укупнпм брпју прегледа и ппсета кпд лекараје 3,4%. 

 пбухват регистрпваних кприсника старијих пд 65 гпдина вакцинацијпм прптивсезпнскпг грипа 
је 11%, 

 прпценат пбплелих пд ппвищенпг крвнпг притиска (И10-И15) кпд кпјих је наппследоем 
кпнтрплнпм прегледу, вреднпст крвнпг притиска била нижа пд140/90 је 47,8%, 

 прпценат пбплелих пд щећерне бплести (Е10-Е14) кпји су упућени на прегледпшнпг дна је 
28,6%, 

 прпценат пбплелих пд щећерне бплести (Е10-Е14) кпд кпјих је бар једнпмпдређена вреднпст 
гликплизиранпг хемпглпбина (HbА1c) је 38,2%, 

http://www.dzada.co.rs/rs_dokumenti.php
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 прпценат регистрпваних кприсника у шији је здравствени картпн убележена вреднпст крвнпг 
притиска, индекс телесне масе − ИТМ, пущашки статус ипреппрушени савети за здравп 
ппнащаое је 29,8%, 

 прпценат регистрпваних кприсника старијих пд 50 гпдина кпјима је урађен тестна крвављеое 
у стплици је 3,8%, 

 Прпценат епизпда са тпнзилпфарингитиспм (Ј02, Ј03) кпд кпјих је кап прватерапија 
прдинирана терапија пеницилинпм је 19,6%. 

Ппказатељи квалитета кпји се прате у пбласти здравствене делатнпсти кпју пбавља изабрани лекар − 
дпктпр медицине специјалиста педијатрије у служби за здравствену заштиту деце и пмладине су: 

 Прпценат регистрпваних кприсника кпји су из билп кпг разлпга ппсетили свпг изабранпг 
педијатра је 73,4%, 

 пднпс првих и ппнпвних прегледа ради лешеоа кпд изабранпг педијатра је 0,5, 

 пднпс брпја упута издатих за специјалистишкп-кпнсултативни преглед и укупнпг брпја ппсета 
кпд педијатра је 10,8, 

 прпценат превентивних прегледа у укупнпм брпју прегледа и ппсета кпд педијатра је 18,3%, 

 прпценат епизпда са акутним инфекцијама гпроих дисајних путева (Ј00-Ј06) кпд кпјих је при 
првпм прегледу прпписан антибиптик је 36,7%, 

 прпценат епизпда свих пбпљеоа кпд деце лешених антибиптицима у кпјимa је прдинирана 
ампулирана терапија је 8,4%, 

 прпценат предгпјазне и гпјазне деце у шији је здравствени картпн убележен статус 
ухраоенпсти и дат савет п правилнпј исхрани је 92,4%, 

 пбухват деце у 15. гпдини живпта кпмплетнпм имунизацијпм је 73,6%. 

Ппказатељи квалитета кпји се прате у пбласти здравствене делатнпсти кпју пбавља изабрани лекар − 
дпктпр медицине специјалиста гинекплпгије у служби за здравствену заштиту жена су: 

 Прпценат регистрпваних кприсница кпје су из билп кпг разлпга ппсетиле свпг изабранпг 
гинекплпга је 49,7%, 

 пднпс првих и ппнпвних прегледа ради лешеоа кпд изабранпг гинекплпга је 0,6%, 

 пднпс брпја упута издатих за специјалистишкп-кпнсултативни преглед и укупнпг брпја ппсета 
кпд гинекплпга је 7,4, 

 прпценат превентивних прегледа у укупнпм брпју прегледа кпд гинекплпга је 39,4%, 

 прпценат кприсница пд 25 дп 69 гпдина старпсти пбухваћених циљаним прегледпм ради ранпг 
пткриваое рака грлића материце је 12,8%, 

 прпценат кприсница пд 45 дп 69 гпдина старпсти кпје су упућене на мампграфију кпд билп кпг 
изабранпг гинекплпга у ппследоих 12 месеци је 9,4%. 

Ппказатељи квалитет кпји се прате у пбласти здравствене делатнпсти кпју пбављају ппливалентне 
патрпнажне сестре су: 

 Прпсешан брпј патрпнажних ппсета пп нпвпрпђенпм детету је 4,7, 

 пбухват нпвпрпђеншади првпм патрпнажнпм ппсетпм је 89%, 

 прпсешан брпј патрпнажних ппсета пп пдпјшету је 1,6, 

 прпсешан брпј патрпнажних ппсета пп пспби старијпј пд 65 гпдина је 0,2. 

Ппказатељи квалитета кпји се прате у стпматплпшкпј здравственпј заштити су: 

 Прпценат деце у седмпј гпдини живпта пбухваћених лпкалнпм апликацијпм  кпнцентрпваних 
флуприда je 78,4%, 

 прпценат деце у дванаестпј гпдини живпта пбухваћених лпкалнпм апликацијпм  
кпнцентрпваних флуприда je 76,1%, 
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 прпценат деце у седмпј гпдини живпта са свим здравим зубима je 32,4%, 

 прпценат деце у дванаестпј гпдини живпта са свим здравим сталним зубима je 33,4%, 

 КЕП кпд деце у дванаестпј гпдини живпта je 1,83%, 

 прпценат деце кпд кпјих је на пбавезнпм систематскпм прегледу у седмпм разреду пснпвне 
щкпле утврђенп присуствп нелешених пртпдпнтских анпмалија je 52,6%, 

 прпценат деце кпд кпјих је на пбавезнпм систематскпм прегледу у трећем разреду средое 
щкпле утврђенп присуствп нелешених пртпдпнтских анпмалија je 51,5%, 

 прпценат трудница пбухваћених превентивним прегледпм je 29,6%, 

 прпценат пацијената старијих пд псамнаест гпдина живпта кпд кпјих је кпнзервативнo 
третирана парпдпнтппатија je 15,6%, 

 прпценат ппнпвљених интервенција je 8,2%. 

Ппказатељи квалитета кпји се прате у пбласти здравствене заштите старих лица су: 

 Дужина шекаоа пд пријаве дп изласка кпмисије за пријем пацијента на кућнп лешеое је 9,8 
дана. 

 
1.3.4. Индикатпри здравственпг стаоа 
 

Пчекиванп трајаое живпта: Пшекиванп трајаое живпта  је најппзнатији и најилустративнији међу 
свепбухватним ппказатељима здравственпг стаоа у ппщтини. Реш је п тепријскпм пшекиваоу кпје се 
извпди сваке гпдине ппд претппставкпм да се запажена стппа смртнпсти у тпј гпдини за сваку дпб и 
ппл неће прпменити у будућнпсти. 
 
На пснпву прпцена СЗП-а, пшекиванп трајаое живпта при рпђеоу у Србији у 2015. гпдини изнпсип је 
75,6 гпдина, кпд жена (78,4 гпдина) и мущкараца (74,9 гпдина). 
 
Пшекиванп трајаое живпта живпрпђених  у 2013.гпдини, у Ппщтини Ада бип је 72,23 , и тп : 
мущкарци 69,29, жене 75,17.  
 
Пшекиванп трајаое живпта живпрпђених  у 2017.гпдини, у Ппщтини Ада била је 72,97, и тп : 
мущкарци 69,92, жене 76,06. 
 
Ппщтп стандард живпта (впдпснабдеваое, станпваое, пбразпваое и сл.), медицина, системи 
здравствене защтите па и изнпс средстава кпја се улажу у здравствену защтиту сталнп напредују, 
пшекује се да људи Ппщтини Ада да живе знашајнп дуже, кап щтп ппказују уппредни ппдатци за 2013. 
и 2017. гпдину, ппд услпвпм раста стандарда грађана ппщтине. 
 
Смртнпст пдпјчади, перинатална смртнпст: Смаоиваое стппе смртнпсти нпвпрпђеншади пстаје 
један пд главних изазпва за здравствени систем. Стппа смртнпсти пдпјшади (деце дп гпдину дана), 
кпја је према светским стандардима једнп пд мерила стаоа у здравству, али и ппщте развијенпсти 
земље, за ппследоих псам гпдина кретала пкп виспких щест и седам смрти беба на 1.000 
живпрпђене деце, дпк је наципнални миленијумски циљ да се ппсле 2015. спусти на 4,5. 
 
Најспприје се смаоује смртнпст у перинаталнпм перипду, кпји захвата деп труднпће и првих седам 
дана ппсле рпђеоа, а та стппа је у рпмским насељима гптпвп два пута вища пд прпсешне стппе 
смртнпсти деце у Србији. (Детаљан ппис у пдељку 1.2.3. Старпсна структура станпвнищтва) 
 



100. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 
 

Специфичне стппе смртнпсти (стандардизпване пп узрасту): 
 
Мпрталитет (умираое) је негативни ппказатељ здравственпг стаоа станпвнищтва инегативна 
кпмппнента прирпднпг кретаоа станпвнищтва.  
 
Ппшта стппа мпрталитета представља брпј умрлих на једнпј теритприји у тпку једне гпдине на 1.000 
станпвника и сматра се виспкпм, акп је оена вреднпст изнад 12‰. Ппщта стппа мпрталитета за 
теритприју Ппщтине Ада у 2017. гпдини изнпсила је 17,9‰(умрлих 288, прпцеоени брпј станпвника 
16093). 
 
Специфичне стппе мпрталитета су прецизнији ппказатељ смртнпсти, најшещће се изражавају према 
пплу, старпсти и узрпку смрти и биће приказане у даљем тексту. Пд укупнпг брпја умрлих лица у 
2017. гпдини, највећи брпј је у старпснпј групи прекп 65 гпдина и тп вище пспба женскпг ппла.  
 
Структура узрпка смрти, пднпснп прпцентуалнп ушещће ппјединих узрпка смрти у пднпсу на укупан 
брпј умрлих је знашајан и прецизан индикатпр здравственпг стаоа станпвнищтва. Тпкпм ппследоих 
деценија, дпщлп је дп квалитативних прпмена у впдећим узрпцима умираоа. 
 
Впдећи узрпци умираоа данас припадају маспвним незаразним бплестима, кпје су знашајан фактпр 
какп умираоатакп и пбплеваоа, не самп у развијеним земљама,негп и у земљама у развпју. 
 
Бплести кардипваскуларнпг система, малигне бплести, щећерна бплест, гпјазнпст, ментални 
ппремећаји, хрпнишна плућна пбпљеоа и другп, кап најшещће маспвне незаразне бплести, данас 
имају епидемијске размере. Маспвне не заразнебплести су универзална пбпљеоа у шијем настанку 
знашајну улпгу имају разлишити фактпри ризика, те се мнпге пд оих сматрају превентабилним. 
Оихпва ппщта карактеристика је рани ппшетак, дуги перипд дијагнпстикпваоа, пщтећеоа прганизма 
кпја се пгледају смаоеоем ппщте и прпфесипналне сппспбнпсти и кап такве представљају велики 
јавнп здравствени изазпв. 
 
Впдећи узрпци смртнпсти пдраслпг станпвнищтва Ппщтине Ада у 2017. гпдини исказани према 
групама бплести МКБ-10(Међунарпдна квалификација бплести ) су: 

 Бплести система крвптпка (I), 

 тумпри (C), 

 дущевни ппремећаји и ппремећаји ппнащаоа (F), 

 бплести жлезда са унутращоим лушеоем (E), 

 бплести система за дисаое (J), 

 бплести система за вареое (К). 
 
Приказ умираоа станпвнищтва на теритприји ппщтине сашиоен је на пснпву статистишке анализе 
пбразаца – Пптврда п смрти, кпја се пппуоена пд стране прдинирајућег лекара/мртвпзпрника, а 
према месту смрти лица, дпставља, прекп матишне службе и пргана надлежнпг за ппслпве статистике 
ппщтине.  
 
Структура мпрталитета према узрпку смрти, 2017. Гпдина: 

 
Узрпк смрти 

 

 
брпј 

 
УКУПНП 

заразне и паразитарне бплести -  
 тумпри 60 
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бплести крви, крвптвпрних пргана и пдређени 
ппремећаји иммунитета 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

288 

бплести жлезда са унутращоим лушеоем, исхране и 
метабплизма 

17 

дущевни ппремећаји и ппремећаји ппнащаоа 5 

бплести нервнпг система и шула 9 

бплести система крвптпка 131 

бплести система за дисаое 23 

бплести система за вареое 8 

бплести кпже и ппткпжнпг ткива - 

бплести мищићнп-кпщтанпг система и везивнпг ткива 2 

плести мпкраћнп-пплнпг система 10 

труднпћа, рађаое и бабиое - 

пдређена стаоа настала у перинаталнпм перипду - 

урпђене малфпрмације, дефпрмације и хрпмпзпмске 
ненпрмалнпсти 

- 

симптпми, знаци и патплпщки клинишки и 
лабпратпријски налаз 

6 

ппвреде, трпваоа и пстале ппследице сппљащоих 
узрпка 

16 

 
Мпрталитет (умираое) и мпрбидитет (пбпљеваое) су негативни ппказатељи здравственпг стаоа 
станпвнищтва. 
 
Ппказатељи мпрбидитета на теритприји Ппштине Ада: 

 
Мпрбидитет или пбпљеваое спада у најважније индикатпре здравственпг  стаоа 
станпвнищтва, јер даје увид у разбпљеваое и пнесппспбљенпст станпвнищтва. Рутинска 
здравствена статистика пбезбеђује инфпрмације п ращиренпсти и врсти ппјединих пбпљеоа, 
али самп пнпг дела станпвнищтва кпји је кпристип здравствену защтиту. Тп је такпзвани 
регистрпвани мпрбидитет, кпји се мпже ппделити на ванбплнишки и бплнишки. 
 
Карактеристике пбплеваоа на теритприји Ппщтине Ада, биће приказане крпз регистрпвани 
мпрбидитет у службама Дпма здравља Ада и тп у следећим службама: Служба за здравствену 
защтиту пдраслих станпвника са хитнпм медицинскпм ппмпћи, кућним лешеоем и здравственим 
негпм, служба за здравствену защтиту жена, деце, щкплске деце и пмладине са ппливалентнпм 
патрпнажпм и стпматплпщку здравствену службу. Ппдаци су прикупљени рутинскпм здравственпм 
статистикпм, кпју се дпставља Завпду за јавнп здравље Кикинда. 
 
Служба за здравствену заштиту пдраслих станпвника са хитнпм медицинскпм ппмпћи, кућним лечеоем и 

здравственим негпм. Укупан регистрпвани мпрбидитет у пвпј служби Дпма здравља Ада у 2017. 
гпдини је 17315пбплелих слушајева. 
 
У структури мпрбидитета пдраслпг станпвнищтва Ппщтине Ада, старијег пд 19 гпдина, у Служби за 
здравствену защтиту пдраслих станпвника са хитнпм медицинскпм ппмпћи, кућним лешеоем и 
здравственим негпм, где пп правилу и највећи брпј кприсника здравствене защтитепстварује 
кпнтакт са здравственпм службпм, впдеће местп заузимају бплести: 
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Најшещће бплести Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и ЗН 

брпј прпценат % 

Бплести система за дисаое Ј00-Ј99 2601 15,022 

Бплести система крвптпка I00-I99 2676 15,455 

Бплести жлезда са унутращоим лушеоем E00-E90 1323 7,641 

Дущевни и ппремећаји ппнащаоа F00-F99 778 4,493 

Бплести система за вареое К00-К93 1008 10,904 

Малигна пбпљеоа C00-C97 195 1,126 

Пстале 8734 50,442 

Укупан мпрбидитет 17315 100 

 
Скпрп сваки трећи пацијент се пбратип се лекару збпг бплести кардипваскуларнпг система (И00-
И99 МКБ-10). 
 
Учешће кардипваскуларних бплести у укупнпм мпрбидитету: 

Кардипваскуларне бплести 
Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и ЗН 

брпј прпценат % 

Артеријска хипертензија 1242 46,413 

Ппремећаји спрпвпднпг система и аритмије срца 362 13,528 

Исхемијске бплести срца 266 9,94 

Бплести псталих система 806 30,12 

Укупан мпрбидитет 2676 100 

 
Учешће бплести жлезда са унутрашоим лучеоем, исхране и метабплизма (Е00-Е90 МКБ-10): 

Ендпкрине бплести Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и ЗН 

брпј прпценат % 

Diabetes mellitus 455 34,392 

Бплести псталих система 868 65,608 

Укупан мпрбидитет 1323 100 

 
Најчешће респиратпрне бплести оихпвп учешће у укупнпм мпрбидитету: 

 
Респиратпрне бплести 

Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и ЗН 

брпј прпценат % 

Запаљеое дущница, емфизем 286 15,431 

Брпнхијална астма 105 8,951 

Прехлада, акутнп запаљеое синуса, акутне  
инфекције гпроег дела система за дисаое 

782 66,667 

Укупан мпрбидитет 1173 100 

 
Најчешћи душевни и ппремећаји ппнашаоа и оихпвп учешће у укупнпм мпрбидитету: 

 
Дущевни и ппремећаји ппнащаоа 

Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и 
ЗН 

брпј % 
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Ппремећај распплпжеоа-афективни ппремећај F30 - F39 243 30,838 

Неурптски, стреспгени и спматифпрмни ппремећаји F40-F48 262 33,249 

Други дущевни ппремећаји ппнащаоа F04-F09, F50-F69, F80-F99 92 11,675 

Бплести псталих система 181 22,97 

Укупан мпрбидитет 778 100 

 
Најчешће бплести система за вареоеи оихпвп учешће у укупнпм мпрбидитет: 

 
Бплести система за вареое К00-К93 

Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и ЗН 

брпј прпценат % 

Друге бплести једоака, желуца и дванаестппалашнпг црева К20-
К23,К28,К30-К31 

234 23,214 

Гастритис и дупденитис К29 190 18,849 

Друге бплести црева и пптрбущнице К52-К55, К58-К67 178 17,659 

Бплести псталих система 406 40,278 

Укупан мпрбидитет 1008 100 

 
Најчешћа малигна пбпљеоа и оихпвп учешћеу укупнпм мпрбидитету: 

 
Малигна пбпљеоа 

Служба за ЗЗПС са ХМП, КЛ и 
ЗН 

брпј прпценат % 

Злпћудни тумпр дпјке 34 17,436 

Злпћудни тумпр дущника, брпнхија и плућа 21 10,769 

Злпћудни тумпр дебелпг црева 16 8,205 

Злoћудни тумпри ректпсигмпиднпг сппја 
 дебелпг црева  

11 5,641 

Бплести псталих система 113 57,949 

Укупан мпрбидитет 195 100 

 
Служба за здравствену заштиту жена, деце, шкплске деце и пмладине са ппливалентнпм патрпнажпм, 
ппдаци за 2018. гпдину: 

 
Најчешће бплести  шкплске деце: 

 
Најшещће бплести 

Служба за ЗЗЖДШДиПсаПП 

брпј прпценат % 

Бплести система за дисаое Ј00-Ј99 2489 52,03 

Заразне бплести и паразитарне бплести A00-В99 339 7,09 

Фактпри кпји утишу на здрaвственп стаое и 
кпнтакт са здравственпм службпм Z00-Z99 

415 8,67 

Пстале 1541 32,21 

Укупан мпрбидитет 4784 100 
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Најчешће бплести предшкплске деце: 

 
Најшещће бплести 

Служба за ЗЗЖДШДиПсаПП 

брпј % 

Бплести система за дисаое Ј00-Ј99 3113 55,08 

Симптпми, знаци и патплпщки, клинишки и лабпратпријски 
налази R00-R99 

363 6,42 

Заразне бплест и паразитарне бплести А00-B99 584 10,33 

Пстале 1592 28,17 

Укупан мпрбидитет 5652 100 

 
Мпрбидитет службe заздравствену заштиту жена: 

 
Бплести 

Служба за ЗЗЖДШДиПсаПП 

Брпј прпценат % 

Бплестимпкраћнп-пплнпгсистема N00-N99 1101 37,835 

Труднпћа, рађаое и бабиое  
П00-П99 

277 9,519 

Пстале бплести 1532 52,646 

Укупан мпрбидитет 2910 100 

 
Стпматплпшка здравствена служба, ппдатци за 2018.гпдину: 
 
Стпматплпшки мпрбидитет предшкплске деце: 

 
Пбпљеоа 

Предщкплска деца 
 

брпј прпценат % 

Каријес 147 44,012 

Друге бплести зуба и пптппрних структура 56 16,766 

Друге бплести усне дупље, пљувашних жлезда и 
вилица 

131 39,222 

Укупан мпрбидитет 334 100 

 
Стпматплпшки мпрбидитет шкплске деце: 

 
Пбпљеоа 

Шкплска деца 
 

брпј прпценат % 

Каријес 410 14,524 

Друге бплести зуба и пптппрних структура 976 34,573 

Друге бплести усне дупље, пљувашних жлезда и 
вилица 

1437 50,903 

Укупан мпрбидитет 2823 100 
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Стпматплпшки мпрбидитет кпд пдраслих: 

 
Пбпљеоа 

Пдрасли 
 

брпј прпценат % 

Каријес 483 24,53 

Друге бплести зуба и пптппрних структура 26 1,32 

Друге бплести усне дупље, пљувашних жлезда и 
вилица 

1460 74,149 

Укупан мпрбидитет 1969 100 

 
Пбпљеваое и умираое пд малигних бплести на теритприји Ппштине Ада: 
 
Малигне бплести  имају мнпгпструк и велики спцијалнп- медицински знашај у свакпј заједници, кпји 

прпизилази из вище узрпка и маспвнпсти, ппгптпвп у раднп активнпм делу станпвнищтва пба ппла, 

кап и збпг тежине бплести са знашајним здравственим и екпнпмским ппследицама за пбплелпг, 

ппрпдицу, ужу и щиру друщтвену заједницу. 

Непрестанп наглащаваое на примарну превенцију и у пквиру ое пснаживаое индивидуалних 

активнпсти у свакпдневнпм живпту кпје су усмерене на избегаваое ризика за здравље, истпвременп 

знаши и смаоиваое верпватнпће да ће се развити малигна бплест, щтп је мпгуће ппстићи. 

Статистика и брпјке умрлих у 2017. гпдини у ппщтини Ада, малигне бплести се налазе на другпм 

месту специфишнпг мпрталитета, а прпцене п кретаоу бплести указују на тенденцију даљег ппраста 

пбпљеваоа и умираоа станпвнищтва. У виспкп развијеним земљама и кпд нас свака пета умрла 

пспба је жртва пвпг пбпљеоа, пднпснп удеп малигних бплести у укупнпм мпрталитету је приблжнп 

20%. Важнп је јпщ нагласити да пве бплести спадају међу три впдећа узрпка смрти у старпснпј 

категприји пд 15 – 55 гпдина. 

Дпступни ппказатељи указују да се не сме пасивнп ппсматрати тренд ппраста пбпљеваоа и умираоа 

пд бплести кпје је мпгуће спрешити и щта је пнп щтп јавнпздравствена служба мпже да ппстигне у 

пбрнутпм смеру, а щта је пнп щтп је на нама самима. 

Малигне бплести су хетерпгена група пд пкп 200 бплести разлишите узрпка, лпкализације и прпгнпзе. 

Тп је група маспвних хрпнишних незаразних бплести кпје су  пппримиле епидемијске размере, али 

треба нагласити да су превентабилне а тп знаши да се применпм пдређених знаоа у свакпдневнпм 

живпту мпже спрешити оихпв настанак кпд пдређених пспба. 

Знашај фактпра ризика, кпји делују на свакпг ппјединца кпји је излпжен оихпвпм ппјединашнпм или и 

удруженпм делпваоу разлишит је јер се и пспбе апсплутнп разликују пп генетскпј кпнституцији и 

скуппм свих пспбина прганизма. Збпг тпга се нашин живпта  шпвека све вище издваја кап важна 

пбласт на кпју се мпже и мпра утицати, управп затп щтп у опј лишни избпр има вепма велики знашај. 

Утицај на нашин живпта и ппнащаое представља један пд циљева у прпграмима прпмпције здравља 

и васпитаоа за здравље, јер је ппнащаое знашајна пдредница здравља.  
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Сталнп и незапбилазнп присуствп фактпра ризика у живптнпј и раднпј средини кпји делују 

ппјединашнп и удруженп на све већи брпј људи кпји су непрестанп излпжени оихпвпм утицају, уз 

кумулативни ефекат, упзправа да ће умираое пд малигних бплести и даље имати тенденцију 

ппраста. Станпвнищтвп је данас спремнп да ппзитивнп прпмени ппнащаое тек пнда када дпђе дп 

исппљаваоа бплести. Ппщте је присутнп делимишнп впђеое рашуна п свпм ппнащаоу у циљу 

унапређеоа здравља и спрешаваоа пбпљеваоа, и акп се ппсебнп преппзнају и прпцеоују  да 

упптреба дувана и гпјазнпст су ризик за настанак малигнпг пбпљеоа.  

Смаоиваое стппа пбпљеваоа и умираоа станпвнищтва пд малигних бплести мпгуће је ппстићи 

пдгпвпраним, уппраним и дугптрајаним радпм здравствених и прпсветних радника у првпм реду. 

Медији такпђе имају вепма знашајну улпгу у щиреоу светлпсти знаоа и умећа. Успех у раду на 

унапрђеоу здравља станпвнищтва и спрешаваоу бплести директнп зависи пд писменпсти, 

пбразпвнпг и културнпг нивпа пспбе и укупнпг станпвнищтва, кап и пд екпнпмске развијенпсти 

заједнице.  

Усвпјити здрав нашин живпта знаши смаоивати ризике за здравље уз истпвременп ппдизаое ппщтег 

здравственпг стаоа прганизма на вищи нивп и шуваое здравствене резерве. У тпм смислу ппзитиван 

пднпс према себи и ппрпдици мпже знашајнп дппринети смаоиваоу ризика пбпљеваоа и пд 

малигних бплести. Екпнпмска цена бплести мпже се релативнп лакп израшунати, али је немерљива 

цена кпја се плаћа крпз бпл, патоу, пнесппспбљенпст или губитак живпта. 

Ппнащаое, и преппруке кпје треба да пмпгуће здрав нашин живпта и истпвременп знаше ппщту 

примарну превенцију малигних бплести. 

Ппаженп здравље (самп прпцена здравља): 
 

Циљ прпцене здравственпг стаоа у Ппщтини Ада је унапређеое здравственпг стаоа станпвнищтва, 
идентификпваое припритетних здравствених прпблема, праћеое прпмена здравственпг стаоа 
тпкпм времена, упшаваое разлика између разлишитих теритприја или пппулаципних група, 
пеиспитиваое здравствене пплитике, стратегија и технплпгија, унапређеое меначмента у здравству. 
 
Извпри ппдатака за мереое здравственпг стаоа у Ппщтини Ада су регистри виталних дпгађаја у 
пппулацији (матишне коиге), ппписи станпвнищтва и станпва, рутинска здравствена статистика  
епидемиплпщки начпр, Иитраживаоа здравственпг стаоа у пппулацији – или на пснпву узпрка, 
регистри (хрпнишних, маспвних) бплести, Завпд за јавнп здравље Кикинда, Дпм здравља Ада, други 
извпри ппдатака (друщтвена статистика): екпнпмски развпј, спцијална защтита, пбразпваое и другп. 
 
Групе ппказатеља за прпцену здравственпг стаоа у Ппщтини Ада  су ппказатељи здравствене 
пплитике кпју земља впди, аутпнпмна ппкрајина и лпкална сампуправа, спцијалнп-екпнпмски 
ппказатељи у ппщтини ппвезани са здрављем, ппказатељи пбезбеђенпсти станпвнищтва 
здравственпм защтитпм, ужи ппказатељи здравственпг стаоа. 
 
Ужи ппказатељи здравственпг стаоа су индикатпри ппзитивнпг здравља и индикатпринегативнпг 
здравља. 
 
Индикатпри негативнпг здравља су стппа смртнпсти пдпјшади, стппа смртнпсти деце исппд 5 гпдина 
старпсти, стппа (пднпс) матерналнпг мпрталитета, пшекиванп трајаое живпта на рпђеоу и за друга 
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гпдищта, стппе мпрталитета специфишне за пдређена гпдищта, структура мпрталитета. 
 
Сврха ппзнаваоа здравствених индикатпра упућује да јавнпздравствене пплитике имају за циљ 
унапређеое здравља грађана, да зравствене пплитике мпрају бити заснпване и евалуиране ппмпћу 
ташних, пдгпварајућих и кпмпарабилних ппдатака. 
 
Главне групе здравствених индикатпра шине демпграфска и спцијалнп-екпнпмска ситуација, 
здравственп стаое станпвнищтва у ппщтини, детерминанте здравља,  здравствене услуге и 
прпмпција здравља. 
 
Демпграфски и спципекпнпмски индикатпри пднпсе се на станпвнищтвп према пплу / узрасту, стппи 
наталитета, узраснпј дистрибуција мајки, стппи фертилитета, индикатпре п пбразпваоу, п заппслеоу, 
сирпмащтвп и прпјекције станпвнищтва. 
 
Индикатпри здравственпг стаоа представљају пшекиванп трајаое живпта, смртнпст пдпјшади, 
перинатална смртнпст, стандардизпване стппе смртнпсти, инциденција карцинпма, ХИВ 
преваленције, ппвреде, специфишне инциденције, преваленције хрпнишних бплести, ппаженп и 
функципналнп здравље и здравствена пшекиваоа. 
 
Детерминанте здравља представљају лишни и биплпщки фактпри, здравственп ппнащаое 
станпвнищтва (преваленција пущаша, укупнп кпнзумираое алкпхпла, кпнзумираое - дпступнпст впћа 
и ппврћа), живптни и радни услпви (физишка средина, радна средина, спцијална и културална 
средина). 
 
Здравствене интервенције: здравствене услуге и прпмпција здравља шине ресурси здравствене 
защтите, кприщћеое здравствене защтите, здравствени трпщкпви и финансираое,квалитет 
здравствене защтите, прпмпција здравља (пплитике у пбласти защтите станпвнищтва пд излпженпсти 
дуванскпм диму,- пплитике за здраву исхрану, пплитике и праксе за здраве стилпве живпта, 
интегрисани прпграми у пкружеоу, укљушујући радна места, щкпле, бплнице), превенција и 
прпмпција здравља, ресурси здравствене защтите, кприщћеое здравствене защтите, здравствени 
трпщкпви и финансираое, и квалитет здравствене защтите. 
 
Већина група здравствених ппказатеља и индикатпра су пписани у Плану јавнпг здравља Ппщтине 
Ада и оихпвп наглащаваое знаши да се Ппаженп здравље – самппрпцена здравља заснива на 
ташним, пдгпварајућим и кпмпатибилним ппдатцима, и здравље у Ппщтини Ада се мпже пписати: 
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Закључак:Хрпнишна незаразна пбпљеоа и даље су дпминантна у пбпљеваоу и умираоу  
станпвнищтва, при шему највећи знашај имају кардипваскуларна и малигна пбпљеоа. С пбзирпм на 
виспкп ушещће у смртнпсти и разбпљеваоу кап и пптерећенпсти секундарнпг нивпа здравствене 
защтите, неппхпдна је усмеренпст ка примарнпј здравственпј защтити, пднпснп защтити ппрпдице и 
изабранпм лекару, уз стављаое акцента на прпмпцију здравља, превенцију и ранп пткриваое 
бплести. 

 
1.3.5. Индикатпри детерминанти здравља 

 
Детерминанте пднпснп пдреднице здравља су лишни, спцијални, екпнпмски и фактпри пкплине кпји 
пдређују здравственп стаое ппјединца или пппулација.Важнпст пкружеоа у кпме се живи ппстаје све 
пшигледнија у ппследоих некпликп деценија. Места на кпјима људи живе и раде имају пгрпман 
утицај на оихпвп здравље. Спцијалнп, екпнпмскп и прирпднп пкружеое, инфраструктура, али и 
разлишите ппаснпсти из раднпг пкружеоа и други щтетни фактпри пд излпженпсти дуванскпм диму 
па дп тпксишнпг ефекта пестицида самп су неки пд фактпра кпји мпгу да имају утицај на 
здрављестанпвника Ппщтине Ада. 
Фактпрпм ризика сматра се индивидуалнп ппнащаое ппјединца, живптни стил, излагаое утицајима 
живптне средине, урпђена или наслеђена карaктеристика, за кпје зна да су ппвезани са неппвпљним 
исхпдима пп здравље. 
 
Улпга ризишних стилпва живпта кљушни су у ствараоу неједнакпсти у здрављу, а на кпје утише 
пбразпваое, утицај щире спцијалне средине, лпщи спцијалнп-екпнпмски услпви у кпјима људи живе. 
Пспбе са нижим нивппм пбразпваоа и нижим прихпдима су шещће пущаши, имају неправилну 
исхрану и маое су физишки активни. 
 
Фактпри ризика кап щтп су пущеое, злпупптреба алкпхпла, пптхраоенпст и гпјазнпст мпгу  самп 
убрзати мпрталитет кпд старих пспба. Са друге стране, утврђена је ппзитивна ппвезанпст између 
физишке активнпсти у слпбпднп време и преживљаваоа. 
 
Гпјазнпст се сматра једним пд највећих јавнпздравствених изазпва данащоице.Гпјазнпст, кап фактпр 
ризика вепма је заступљен и међу старим пспбама на теритприји ппщтине. Према резулатима 
Наципналнпг истраживаоа здравља, у Впјвпдини преваленција прекпмерне телесне масе међу 
пспбама старпсти 60 - 69 гпдина је била 41,6%, пднпснп 37,6% међу старијима пд 70 гпдина. 
Преваленција гпјазнпсти је била 31,3% (60-69 гпдина), пднпснп 25,5% (70+ гпдина). Садащое стаое у 
Ппщтини Ада на нивпу је прпсека пд наведених резултата. 
 
Прекпмерна телесна маса и гпјазнпст утишу на вреднпст крвнпг притиска, инсулинску резистенцију, 
вреднпст хплестерпла и триглицерида. Кап ппследица тпга ппвећава се ризик пд настанка хрпнишних 
незаразних бплести (кардипваскуларних бплести, дијабетес мелитус тип 2, малигне бплести, бплести 
мищићнп-кпщтанпг система). 
 
Злпупптреба алкпхпла је ппвезана са ризикпм пд настанка хрпнишних незаразних бплести, менталних 
ппремећаја и ппремећаја ппнащаоа, укљушујући зависнпст пд алкпхпла, кап и ппвреде. 
 
Злпупптреба алкпхпла, кап и виспка преваленција пущеоа је присутна у пппулаципним групама 
нижег спцијалнп-екпнпмскпг статуса. Пущеое је шестп пдгпвпрнп за смртни исхпд, сматра се 
најзнашајнијим фактпрпм ризика за настанак атерпсклерпзе, кардипваскуларних бплести и неких 
карцинпма. Пущаши у прпсеку живе 10 гпдина краће у пднпсу на непущаше.  
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Према ппдацима, преваленција пущеоа у Србији је изнпсила 33,6%, с тим да се пд 45. гпдине 
старпсти региструје знашајнп маои брпј пущаша, такп да тпј категприји припада свега 9,3% 
станпвнищтва старијег пд 75 гпдина. Слишнп злпупптреби алкпхпла, преваленција пущеоа је нижа 
кпд пспба старијих пд 60 гпдина у пднпсу на пстале категприје пдраслпг станпвнищтва. 
 
Преваленција пушеоа: Ппсебнп истраживаое упптребедувана кпдмладих није пбављенп у Ппщтини 
Ада, али ппдатци за Србију су дпвпљни знак уппзпреоада се ппщтују преппруке и тп: 

 Ппдржати иницијативу п забрани пущеоа у целпм угпститељскпм пбјекту, 

 истрајати у забрани прпдаје дуванских прпизвпда малплетницима.   

 едукацијама п најефикаснијим мерама кпнтрпле дувана и здравственим ппследицама 
пущеоа, у свим разредима пснпвне и средое щкпле, прпмпвисати  здраве стилпве живпта. 

Укупнп кпнзумираое алкпхпла: Кпнзумираое алкпхпла представља један пд знашајних здравствених 
спрешивих ризика пп здравље, али и једну пд културплпщких карактеристика друщтва. Кпнзумација 
алкпхпла ппвезана је са некпликп пбпљеоа пппут цирпзе јетре, ппвећаних ризика за мпждани и 
сршани удар и пдређеним канцерима. Укпликп је билп феталних излпженпсти алкпхплу тп дпвпди и 
дп ппвећанпг ризика за анпмалије приликпм рпђеоа. Са друге стране, алкпхпл је један пд главних 
узрпшника ппвећанпг брпја сапбраћајних несрећа, сампубистава и насиља щтп дпвпди дп живпта са 
инвалидитетпм или дп смртнпг исхпда. Кап ппказатељ укупнпг кпнзумираоа алкпхпла кпристимп 
прпцеоену кплишину кпнзумиранпг алкпхпла пп пдраслпј пспби (15+гпдина) тпкпм календарске 
гпдине и тп у литрима шистпг алкпхпла (Србија трпщи 9,1 литра пп глави станпвника). 
 
Пвим ппказатељима меримп фактпре ризика кпји мпгу утицати на здравственп стаое ппјединца, 
билп ппзитивнп или негативнп. Разумеваое узрпшнп-ппследишне везе између ризика и исхпда на 
кпје пни утишу, неппхпднп је какп би дпнпсипци пдлука фпрмулисали здравствене пплитике усмерене 
на превенцију (спрешаваое), а не самп лешеое бплести. 
 
Самп приступашнпст и квалитет јавнпздравствене защтите мпгу утицати на здравље. Приступашна и 
дпступна јавнпздравствена защтита мпже да прпдужи живпт и ппбпљща прпгнпзу пбплелих пд 
пзбиљних бплести, пднпснп са друге стране непсигурана лица се ређе ппдвргавају превентивним 
прегледима и шещће пдлажу лешеое. 
 

1.4. Приказ спципекпнпмских услпва у ппштини Ада 
 

Спцијалне-екпнпмске детерминанте здравља су екпнпмски и спцијални услпви кпји пбликују 
здравље ппјединаца, заједнице и пппулације у целини. Спцијалнп-екпнпмске детерминанте здравља 
су пснпвне детерминанте кпје пдређују да ли ће пспба пстати здрава или пбплети (уска дефинициЈа 
здравља). 
 
Спцијалнп-екпнпмским детерминантама здравља пдређују у кпјпј мери пспба ппседује физишке, 
спцијалне и лишне ресурсе да пствари лишне тежое, задпвпљи пптребе, али и да се нпси са 
пкружеоем (щира дефиниција здравља). 
 
Спцијалнп-екпнпмске детерминанте здравља се пгледају у квантитету и квалитету разлишитих 
ресурса кпје друщтвп шини дпступним свпјим шланпвима. 
 
У спцијалнп-екпнпмске детерминанте здравља сврставамп материјалне услпве живпта грађана и 
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прпблем сирпмащтва. Међутим, спцијалне-екпнпмске детерминанте здравља су пплпжај у друщтву, 
неједнакпст и неправишнпст, несигурнпст и злпстављаое, незаппсленпст и бесперспективнпст. 
Делпваое на спцијалнп-екпнпмске детерминанте здравља је делпваое на смаоеое щтетних 
здравствених ппследица, затп мпдерне заједнице све вище улажу у прпмпцију заједнищтва, 
правишнпст, сплидарнпст али и псигураваоу средстава за  суфинансираое разлишитих пблика ппмпћи 
кпјима се унапређује квалитет живпта грађана. 
 
Спцијалнп-екпнпмски ппказатељи у ппштини Ада: 

 
Станпвништвп старп 15 и више гпдина, према шкплскпј спреми и пплу, пп Пппису 2011. гпдине: 

  
 

Укупнп 

без 
щкплске 
спреме 

непптпунп 
пснпвнп 
пбраз. 

пбразпваое  
 

неппзнатп 
 

пснпвнп 
 
 

 
средое 

 
вище 

 
виспкп 

свега 14656 178 2343 3974 6716 679 725 41 

М 7030 84 874 1713 3702 288 352 17 

Ж 7626 94 1469 2261 3014 391 373 24 

 
Дпмаћинства према брпју чланпва, пп Пппису 2011.гпдине: 

УКУПНП са 
1 шланпм 

2 3 4 6 6  
и вище 

шланпва 

прпсешан 
брпј 

шланпва 

6697 1723 2031 1361 1154 310 118 2,5 

 

Брпј и ппвршина стамбених јединица и станпви према пснпву кпришћеоа, пп насељима пп Пппису 
2011.гпдине (табела 1): 

 
 
 

Ппщтина 
Насеље 

 
 

Брпј 
станпва и 
ппврщина 

у m2 

Станпви 

укупнп 
 

за сталнп станпваое 
 

настаоени 
 

ненастаоени 

привременп 
 

напущтени 
 

 
АДА 

брпј 8166 645 1037 297 

м/2 676795 561098 81511 21669 

градска брпј 7440 5968 937 258 

м/2 620481 515236 74328 18968 

пстала брпј 726 577 100 39 

м/2 56314 45862 7183 2701 

Ада брпј 4600 3737 567 138 

м/2 394483 331757 45182 10428 

Мпл брпј 2840 2231 370 120 
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м/2 225998 183479 28516 8540 

Пбпроаша брпј 169 132 32 4 

м/2 11653 9513 1877 203 

Стеријинп брпј 125 77 9 30 

м/2 9910 6658 576 2168 

Утрина брпј 432 368 59 5 

м/2 34751 29691 4730 330 

 
Брпј и ппвршина стамбених јединица и станпви према пснпву кпришћеоа, пп насељима  пп Пппису 
2011.гпдине (наставак табеле 1): 

 
 
 

Ппщтина  
                

Насеље 

 
 

Брпј 
станпва и 
ппврщина 

у m2 

Станпви Друге стамбене јединице 

 
 

кпристе се 
привременп 

 у 
кпјима се 

искљушивп 
пбавла  

делатнпст 
 

настаоене 
ппслпвне 

прпстприје 

настаоене 
из  

нужде 

кплект. 
стамбене 
јединице 

за  
пдмпр и 

рекреацију 

у 
време 
сезпнс. 
радпва 

    

 
АДА 

брпј 230 28 29 6 6 2 

м/2 8626 1434 2455 541 80 - 

градска брпј 227 22 28 5 2 2 

м/2 8438 1128 2383 449 36 - 

пстала брпј 3 6 1 1 4 - 

м/2 190 306 72 92 44 - 

Ада брпј 131 11 16 3 1 1 

м/2 4440 585 1461 269 2 1 

Мпл брпј 96 11 12 2 1 1 

м/2 3998 543 922 180 24 - 

Пбпроаша брпј 1 - - - 2 - 

м/2 6 - - - 22 - 

Стеријинп брпј 2 6 1 - - - 

м/2 130 306 72 - - - 

Утрина брпј - - - 1 2 - 

м/2 - - - 92 22 - 
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Станпвништвп према екпнпмскпј активнпсти, пп Пппису 2011.гпдине: 

 
 
 

УКУПНП 
6770+10221 

16991 

активнп станпвнищтвп 

свега заппслени незаппслени 

свега некад 
радили 

траже први ппсап 

6770 5426 1344 953 391 

неактивнп станпвнищтвп 

свега деца 
млађа 
пд 15 г 

пензи-
пнери 

лица са 
прихпдима 

пд 
импвине 

ушеници/ 
студенти 

дпмаћице псталп 

10221 2335 4002 168 1117 1665 934 

 
Станпвништвп старп 15 и више гпдина према кпмпјутерскпј писменпсти и пплу, пп Пппису 
2011.гпдине: 

Ппщтина ппл укупнп 
кпмпјутерски 
писмена лица 

лица кпја 
делимишнп 
ппзнају рад 
на рашунару 

кпмпјутрерски 
неписмена 

лица 

 

АДА 

свега 1456 4354 2571 7731 

М 7030 2251 1265 3514 

Ж 7626 2103 1306 4217 

 

градска 

свега 13448 4174 2356 6918 

М 6408 2149 1151 3108 

Ж 7040 2025 1205 3810 

 

пстала 

свега 1208 180 205 813 

М 622 102 114 406 

Ж 580 78 101 407 

 
Станпви према ппремљенпсти и инсталацијама и пснпву кпришћеоа, пп Пппису 2011.гпдине: 

Ппщтина 
Укупнп 

 

Станпви са инсталацијама 

впдпвпда канализације 

јавни 
впдпвпд 

 

сепски/ 
месни  

впдпвпд 
 

хидрпфпр  
и сл. 

 

јавна 
канализација 

 

септишка 
јама 

и другп. 

АДА       
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станпви укупнп 8166 5515 1537 844 1049 6848 

настаоени станпви 6545 4598 1250 651 690 5809 

ненастаоени 
станпви 

1334 819 248 160 336 892 

кпристе се 
ппвременп 

258 78 37 29 19 125 

кпристе се за 
пбављаое делатнпсти 29 20 1 4 4 22 

градска       
станпви укупнп 7440 5515 994 732 1049 6193 

настаоени станпви 5968 4598 789 561 690 5258 
ненастаоени 
станпви 

1195 819 167 145 336 796 

кпристе се 
ппвременп 

249 78 37 22 19 118 

кпристе се за 
пбављаое делатнпсти 28 20 1 4 4 21 

пстала       
станпви укупнп 726 - 543 112 - 655 

настаоени станпви 577 - 461 90 - 551 
ненастаоени 
станпви 

139 - 81 15 - 96 

кпристе се 
ппвременп 

9 - - 7 - 7 

кпристе се за 
пбављаое делатнпсти 1 - 1 - - 1 

 
Станпви према ппремљенпсти и инсталацијама и пснпву кпришћеоа, пп Пппису 2011. 
гпдине(наставак табеле): 

Ппщтина 

 
станпви са инсталацијама 

 

 
 
станпви 
без  
инста- 
лација 

електришне 
енергије 

централнпг 
грејаоа  

гаспвпда 

  
  

 

брпј 

     

Пп-
врщина 

у 
1000/2 

брпј 

Пп-
врщина 

у 
1000/2 

брпј 

Пп- 
врщина 

у 
1000/2 

 

АДА        

станпви укупнп 8092 672 2603 251 1058 112 37 

настаоени станпви 6534 561 2076 209 993 106 2 

ненастаоени станпви 1282 99 479 39 60 5 25 
кпристе се ппвременп 247 10 42 2 3 - 10 
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кпристе се за 
пбављаое делатнпсти 9 2 6 1 2 - - 

градска        
станпви укупнп 7402 618 2474 238 1058 112 37 

настаоени станпви 5965 515 1964 198 993 106 2 
ненастаоени станпви 1170 91 465 38 60 5 25 
кпристе се ппвременп 239 9 39 2 3 - 10 
кпристе се за 
пбављаое делатнпсти 28 2 6 1 2 - - 

пстала        
станпви укупнп 690 54 129 13 - - 19 

настаоени станпви 569 45 112 11 - - 8 
ненастаоени станпви 112 8 14 1 - - 10 
кпристе се ппвременп 8 - 3 - - - 1 
кпристе се за 
пбављаое делатнпсти 1 - - - - - - 

 
Заппслени и зараде у Ппщтини Ада, 2017. гпдина 

П
П

Ш
ТИ

Н
А

 А
Д

А
 

Укупнп 
заппслених-

гпдищои 
прпсек 

Заппслени у 
праввним лицима 

(привредним 
друщ. предуз. и 

устанпвама) 

Приватни 
предузетници и 
заппслени кпд 

оих-сампстална 
делатнпст 

Регистрпвани 
индивидуални 

ппљппривредници 

Прпсешна 
зарадабез 
ппреза и 

дппринпса
-све 

делатнпсти укупнп % укупнп % укупнп % 

4644 3145 67,7 1126 24,2 373 8,0 43021 
динара 

 
Ппщтина Ада има пптенцијал да ппнуди инвеститприма брпјне ппгпднпсти за ппслпваое кап щтп су 
виспкп квалификпвана радна снага, дпбар гепграфски пплпжај и бенефиције и субвенције за 
инвестипре и друге. Директне инвестиције су важне за сваку лпкалну заједницу јер унпсе неппхпдна 
финансијска средства у лпкалне екпнпмије, инпвације и технплпгије, нпва тржищта и нпве ппслпвне 
прилике за лпкална предузећа, а тиме и ппвећаое заппсленпсти и сманјенје пдлива у инпстранствп  
раднпсппспбнпг станпвнищтва ппщтине. Свака успещна стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја треба 
да се заснива на ствараоу такве ппслпвне климе кпја ће привући инвестиције, шиме се ппспещује 
птвараое нпвих радних места, задржавају ппстпјеће фирме и ппдстише ппраст брпја нпвих 
предузетника. 
 
Знашај малих и средоих предузећа пгледа се у тпме щтп у дпба кризе најлакще ппстају, јер се најбрже 
прилагпђавају нпвпнасталим услпвима. Пружаое ппдрщке сектпру малих и средоих предузећа је 
слпжен ппсап збпг щирине и разлишитпсти пптребних вещтина пптенцијалних предузетника и 
пгранишених распплпживих ресурса за пружаое знашајне ппмпћи. Без пбзира на препреке, пптребнп 
је ствприти услпве неппхпдне за развпј пвпг сектпра, јер је управп пн ппкреташ развпја и пмпгућава 
смаоеое незаппсленпсти путем птвараоа нпвих радних места, ппвећаоа брпја привредних 
субјеката, супституцију увпза и већу извпзну кпнкурентнпст дпмаће привреде.  
 
Ппдизаое свести п предузетнищтву и унапређеое управљашких сппспбнпсти садащоих и 
пптенцијалних предузетника захтева прпмпвисаое предузетнищтва крпз: пдгпварајућу пбуку п 
мпгућнпстима кприщћеоа фпндпва за заппшиоаое ппсла, најппвпљнијем правнпм пблику 
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предузетнищтва, ппступку регистрације, ппреским и другим финансијским пбавезама, нашину израде 
бизнис планпва, кап и п сампм преппзнаваоу предузетнишке склпнпсти и ппслпвних идеја. Ппсебнп 
треба развијати предузетнищтвп у специфишним сектприма кпји су најважнији за екпнпмски развпј, 
кап щтп су ппљппривреда, прпизвпдоа хране и екплпщки туризам. 
Индустрија и ппљппривреда су две пснпвне привредне пбласти у кпјима је заппсленп највище раднп 
активнпг станпвнищтва Ппщтине Ада и у кпјима се пстварује највище прихпда. 
 
У пквиру индустрије најзаступљеније су текстилна, металска индустрија и прпизвпдоа и прерада 
ппљппривредних призвпда.  
 
У пквиру ппљппривреде најзнашајније је ратарствп. Знашајан брпј дпмаћинстава се бави 
ппљппривредпм, билп кап пснпвнпм, билп кап дппунскпм делатнпщћу, при шему је тај брпј највећи у 
сепским насељима.  
 
Нпсипци развпја Ппщтине Ада мпгу да буду мала и средоа предузећа. Ситуација према валидним 
ппдацима је таква да највећи прпценат шине предузећа кпја ппслују капмали прпизвпдни ппгпни.  
 

1.5. Ппказатељи стаоа живптне средине у ппштини Ада 
 
1.5.1. Квалитет ваздуха 

 
Излпженпст загађеоу сппљащоег ваздуха је ппвезана са великим брпјем акутних и хрпнишних 
здравствених стаоа, пд иритација, па све дп смрти. Дпк је утицај на респиратпрне и 
кардипваскуларне бплести дпбрп дпкументпван, нпва наука ппказује да се загађеое ваздуха јавља и 
кап фактпр ризика за здравље деце, па шак и за ппјаву дијабетеса. Ппсебнп суппгпђене псетљиве и 
раоиве групе, кап щтп су труднице, деца, старије пспбе и пспбе кпје већ страдају пд респиратпрних и 
других пзбиљних бплести или пспбе из група са ниским примаоима. 
 
На теритприји ппщтинеАдане врще се дневна мереоа квалитета ваздуха. Најближе метепрплпщке 
станице су у Кикинди, Палићу и Субптиции пне мпгу да распплажу са ппдацима п квалитету ваздуха 
на теритприји Ппщтине Ада. План за мереое квалитета ваздуха у ппщтини треба да пбухвати сепску 
месну заједницу Мпл и Аду ппдједнакп, али услед неппстпјаоа већих загађиваша, питаое 
пправданпсти пваквих трпщкпва у пднпсу на закпнску пбавезу један је пд већих прпблема са кпјим се 
супшавамп  
 
Индустријских загађиваша нема, па се највеће емисије загађујућих материја јављају услед сагпреваоа 
индивидуалних лпжищта, щтп не представља велики прпблем, пбзирпм да се кап енергенти кпристе 
дрвп, угаљ и земни гас. Један пд пптенцијалних загађиваша су и емисије гаспва из впзила збпг лпщег 
квалитета мптпрних гприва, упптреба старих впзила без катализатпра и застарела технплпгија у 
индустријскпм и енергетскпм сектпру и тп ппсебнп дуж регипналнпг пута Бешеј-Сента кпји прплази 
крпз насељена места Ада и Мпл са највећпм кпнцентрацијпм станпвника у ппщтини. 
 
Не мпже се изузети утицај загађујућих материја кпје се кпристе у превенцији защтите 
ппљепривредних усева, кпје ппсредствпм ветра утишу на квалитет ваздуха на ппдрушју ппщтине Ада, а 
мпгу дплазе и са ппдрушја других ппщтина, али се мпра нагласити да су ти утицаји прплазнпг 
карактера и да не нарущавају у бити квалитет ваздуха у ппщтини Ада. 
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На квалитет ваздуха у ппщтини утицај има пращина са ппљппривредних земљищта кпја нису 
прекривена вищегпдищопм вегетацијпм, а не ппстпји защтитни зелени ппјас пкп насељених места.  
 
Највећи брпј великих стпшних фарми је измещтен изван насељених местаали је јпщ присутнп држаое 
стпке у урбаним срединама щтп, кпд неппвпљних временских услпва, изазива велику кпнцентрацију 
непријатних мириса. 
 
Извещтај и мищљеое у Квалитету ваздуха у ппщтини, на пснпву угпвпра, Пдељеоу за урбанизам, 
кпмуналне ппслпве и защтиту живптне средине Ппщтине Ада, дпставља ЗЗЈЗ Кикинда у угпвпрнпм 
временскпм перипду. На пснпву ппказатеља мернпм месту, врщи се анализа аерпседимента у кпјем 
се пдређују кпнцентрације укупних талпжних материја, битних физишкп хемијских пспбина падавина 
и тещких метала (плпвп, кадијум ,жива) у мернпм (временскпм) перипду, мере се кпнцентрације 
укупних суспедпваних шестица ТСП на истпм мернпм месту кап и анализа сумппр дипксида, шађи и 
сумппр дипксида. 
 
На пснпву измерених ппказатеља и захтева из Уредбе п услпвима за мпнитпринг и захтевима 
квалитета ваздуха (Сл.Лист РС 11/2010, 75/10, 63/13), квалитета ваздуха у Ппщтини Ада је 
задпвпљавајућег квалитета( Извещтај 14.12.2017. гпдине). 
 
Све екплпщке инфпрмације су неппхпдне да буду укљушене у здравствену истприју пацијента. Такве 
инфпрмације мпгу бити пд непрпцеоивпг знашаја за пткриваое пснпвних узрпка бплести и 
дппринети бази знаоа п екплпщким ризицима. 
 

 1.5.2. Квалитет ппвршинских, ппдземних впда и впде за пиће и впда за сппрт и 
рекреацију 

 
Хидрпграфска мрежа: Теритприја ппщтине Ада испресецана је мрежпм прирпдних и вещташких 
впдптпкпва.Највеће прирпднп бпгатствп ппщтине представља ппљппривреднп земљищте виспкпг 
квалитета. Другп знашајнп прирпднп бпгатствп је ппвпљна хидрплпщка ситуација, ппщтина Ада целпм 
свпјпм дужинпм се прптеже ппред реке Тисе и ппред решице Чик и Ађанске баре тп је најзнашајнији 
за станпвнищтвп хидрплпщки пбјекат. Знашајни су и вещташкимелипративни канали, кпји већинпм 
имају функцију пдвпдоаваоа, а маои деп оих има и функцију навпдоаваоа. 
 
Ппвршинске впде: Највећи прирпдни впдптпк је река Тиса кпја теше истпшнпм периферијпм ађанске 
ппщтине и у дужини пд 21 км представља прирпдну границу према нпвпбешејскпј и шпканскпј 
ппщтини. На пвпм сектпру щирина Тисе је разлишита и при средоем впдпстају изнпси пд 180 метара 
дп 200 метара. Главни максимум впдпстаја на Тиси се јавља у априлу, услед тппљеоа снега и 
прплећних кища и дптпкпм пд притпка. Сппредни максимум се јавља у децембру и резултат је 
јесеоих кища. Главни минимум се јавља у пктпбру, кап ппследица сущнпг перипда у другпј пплпвини 
лета и великпг испараваоа. Сппредни минимум пада у зимске месеце, у јануару и фебруару, а 
ппследица је излушиваоа падавина у пблику снега. Псцилације впдпстаја Тисе изнпсе пкп 5 метара у 
тпку гпдине, а средои прптпк Тисе у зпни Аде и Мпла изнпси 913 м3/сец. Ппстпјећи пдбрамбени 
насипи врще свпју пснпвну улпгу, али при виспким впдпстајима Тисе, ппдземне впде угрпжавају 
ниске терене на алувијалнпј равни. Други впдптпк на теритприји ппщтине је решица Чик кпји се 
карактерище малим прптицајем. При ниским впдпстајима, прптицаја практишнп и нема, дпк се при 
средоем впдпстају јављају прптицаји 3 м3/сец. Канали немају хидрпграфски знашај за пвп ппдрушје. 
На теритприји ппщтине Ада ппстпји Ађанска бара, аутпхтпна река ппзнатија кап Бучак, кпја није 
знашајнија у хидрпграфскпм смислу, али је при виспким ппдземним впдама пд великпг знашаја, јер 
врщи пдвпдоаваое пве теритприје. При виспким впдпстајима, прптицај у кприту изнпси и дп 5 м3/с. 
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Бучак или Ађанска бара представља пстатак мнпгп већег решнпг тпка. Пвај хидрплпщки пбјекат 
прптеже се правцем истпк - запад у дужини пд 33,2 км и усекап се у лесну терсу правећи нарпшитп у 
јужнпм делу праву решну дплину. У близини насеља Ада ппдигнута је земљана брана и дпбијенп је 
језерп дужине 14,4 км и ппврщине 112 ха прпсешне щирине 80 м и максималне дубине 3,45 м. 
 
Ппдземне впде: Кретаое впда прве издани на теритприји ппщтине Аде има пресудан утицај на 
дрениранпст шитавпг ппдрушја. Тпппграфска ппврщина ађанске ппщтине састпји се пд впдппрппуснпг 
земљищта, крпз кпји се впда прпцеђује и ппнире дп првпг впдпнепрппуснпг слпја. Дубина гпроег 
нивпа прве издани на теритприји ађанске ппщтине није свуда иста. На леснпј тераси је на већпј, а у 
алувијалним равнима Тисе на маопј дубини. Ппврщина лесне терасе је у прпсеку за 4 дп 6 метара 
вища пд ппврщине алувијалних равни. Ппред перифернпг ппдземнпг пдвпдоавоа ппстпји и 
унутращое птицаое тих впда. Наиме, ппдземне впде лесне терасе птишу и према мнпгпбрпјним 
депресијама на леснпј тераси, збпг шега је гпрои нивп ппдземних впда у депресијама на маоим 
дубинама негп у вищим делпвима лесне терасе. Нивп ппдземне впде је ппд директним утицајем реке 
Тисе и креће се у ппсегу пд 1 м дп 3 м пд ппврщине терена, зависнп пд лпкалитета и гпдищоег дпба. 
Плитке ппдземне впде јављају се у зпни алувијалне равни на дубинама 100 цм дп 150 цм пд априла 
дп септембра и 150 цм дп 200 цм пд пктпбра дп марта. Впдпстај Тисе је увек у теснпј вези са дубинпм 
плитких издани из шега прпистише редпвнп пдржаваое мреже мелипраципних канала иза 
пдбрамбених насипа, а присутне су и изненадне ппјаве великих ппдземних впда кпје мпгу бити 
резултат климатских прпмена. Дубпке издани јављају се у вище впдпнпсних слпјева (40 м, 80 м и 200 
м), кпји имају знашајне кплишине впде без псцилација. Кап извпр пијаће впде нарпшитп је знашајан 
дубпки впдпнпсни слпј кпји залеже на дубини пд прекп 200 метара и вище, а на кпга се усмеравају 
садащои и будући артерски бунари. На већим дубинама (340 м, 650 м и 1350 м) кпнстатпване су 
дубпке термалне и минерализпване впде, а кплишина спли у впди и температура впде пп правилу 
расту са дубинпм.  
 
Квалитет впда: Впда реке Тисе у Ппщтини Ада је 3. и 4. категприје. Квалитет највећим делпм зависи 
пд великих загагиваша узвпднп: из Мађарске стиже већ впда 3. катеприје, уз тп дплазе птпадне впде 
Субптице, фабрике целулпзе у Нпвпм Кнежевцу, градске канализације Сента, щећеране (сада не 
ради) у Сенти и фабрике квасца. Каналска мрежа за пдвпдоаваое и решице Бучак пднпснп Чик, 
снабдевају се впдама ппреклпм из падавина и ппдземним впдама, кпје у оих испираоем унпсе 
велике кплишине нарпшитп Азпта из НПК ђубрива. Кап резултат тпга ппјашава се ефекат забариваоа и 
угрпжава се живптиоски свет. Канали за навпдоаваое се снабдевају впдпм из Тисе кпја је 
задпвпљавајућег квалитета за навпдоаваое, али сваке гпдине се јавља загађеое тих впда птпадним 
впдама. Ппменута впда се налази у једнпм базену издигнутпм изнад ппврщине земље, велишине цца 
500 м2, из кпјег се сталнп излива у затвпрени бивщи канал за навпдоаваое дужине 2 км. Пва впда је 
стални извпр заразе и из канала се ппвременп прелива у каналски систем за навпдоаваое, прекп 
кпјег угрпжава и Бучак. Каналска мрежа у урбанпм делу Аде и Мпла, кап и дпои тпк Бучака 
кпнцентрпванп је загађена градским птпадним впдама кпје се директнп уливају или се цистернама 
унпсе, пднпснп индустријскпм птпаднпм впдпм прганскпг карактера и непрганскпг карактера у 
маоим кплишинама неких маоих привредних субјеката. Пве впде се без икаквпг прешищћаваоа или 
шак ни талпжеоа упущтају у Тису између Аде и Мпла. Ппдземне впде су на теритприји ппщтине малп 
минерализпване, мале су тврдпће и имају мали садржај прганских материја, дпк је кпнцентрација 
гвпжђа виспка. Гпрое ппдземне впде и впде 1. впдпнпснпг слпја (дп 40м), загађене су у градским 
рејпнима прекп септишких јама, а ван насеља услед испираоа агрпхемијских средстава, пднпснп 
запущтених кппаних бунара. Ппщтина Ада је у хидрплпщкпм ппгледу бпгата ппврщинским и 
ппдземним впдама. Излазак на реку Тису представља пптенцијал кпји се увек мпже искпристити. 
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Квалитет ппврщинских впда 3. категприје, у пвпм тренутку представља пгранишеое и све активнпсти 
у будућнпсти мпрају бити усмерене ка ппправци квалитета ппврщинских впда.  
 
Птпадне впде: У Ппщтини Ада нема прешисташа ппврщинских птпадних впда. Каналска мрежа, у 
урбанпм делу Аде и Мпла, кпнцентрпванп је загађена градским птпадним впдама, кпје се директнп 
уливају или цистернама изнпсе. Птпадне впде урбанпг ппрекла се, највећим делпм, упущтају у 
септишке јаме. Пражоеое јама није прпписпм уређенп. Ппстпјећи прпјекат канализаципне мреже за 
насељен места Ада и Мпл је у фази реализације. Неки кракпви пве мреже су већ изграђени. 
Непвлащћенп и некпнтрплисанп прикљушиваое на недпврщену мрежу је пракса у пба насеља. Пва 
мрежа скупља птпадне впде и директнп их излива у птвпрени канал за пдвпдоаваое Бара, пдакле се 
упумпава, без прешищћаваоа, у Тису. Индустријске птпадне впде се такпђе испущтају у ппменути 
канал али и у друге канале за пдвпдоаваое. Канализаципна мрежа у ппщтини је прпјектпвана и 
фазнп се изграђује, у плану је и изградоа прешисташа птпадних впда.  
 
Сепска насеља Утрине, стеријинп и Пбпроаша немају канализаципну мрежу и системе за 
прешищћаваое птпадних, санитарних, впда. 
 
Впда за пиће: Впдпснабдеваое станпвника насеља Ада и Мпл, кпји су прикљушени на централни 
впдпвпд врщи се из щест бунара, пд кпјих се два бунара налазе сталнп у експлпатацији, дпк су шетири 
бунара тзв. ппмпћнпг карактера кпји се активирају самп у слушају да се на билп кпји нашин нарущи 
редпвнп снабдеваое впдпм (углавнпм у летоим перипдима). Два главна бунара се налазе између 
насеља Аде и Мпла у склппу Централнпг впдпзахвата, дпк се ппмпћни бунари налазе на разлишитим 
местима у Ади (два бунара) и у Мплу (два бунара). 
 
Бунари каптирају впдпнпсне слпјеве на дубини пд 52 дп 136 метара (Пснпвни впдпнпсни кпмплекс). 
Гпдищое се експлпатище пкп 800.000м3 впде за пиће. Ппјединашни капацитети уграђених дубинских 
пумпи су у границама између 11 и 26 л/с. Рад дубинских пумпи је прилагпђен и регулисан на пснпву 
притиска впде у впдпвпду. Впда се накпн дезинфекције (хлприсаое) дистрибуира пптрпщашима. 
 
Квалитет впде за пиће кпнтрплище се према  прпписанпм Правилнику п хигијенскпј исправнпсти 
впде за пиће, кпји дефинище максималне дпзвпљене вреднпсти за микрпбиплпщке, физишке, 
физишкп-хемијске, хемијске и радиплпщке пспбине впде за пиће. Уппређиваоем вреднпсти 
максималне дпзвпљене кпнцентрације нащег правилника и Директиве ЕУ утврђенп је да кпд неких 
параметара ппстпјећи правилник има стрпжије дефинисане вреднпсти,щтп лпкалнп треба дппринпси 
већем квалитету впде за пиће. 
 
Квалитет впде у систему впдпснабдеваоа се редпвнп прати, а анализе врщи Завпд за јавнп здравље 
Кикинда. На пснпву микрпбиплпщких анализа впда је хигијенски исправна. Хемијске анализе указују 
на неисправнпст впде запиће и куваое, јер неки параметри прекпрашују максималнп дпзвпљену 
кпнцентрацију прпписану Правилникпм. Пви параметри су: бпја, пксидабилнпст и арсен, у неким 
слушајевима електрппрпвпдљивпст, ампнијак и гвпжђе. Хемијски састав впде је услпвљен геплпщким 
приликама впдпнпснпг слпја, збпг тпга без изграђене фабрике впде не мпже се задпвпљити 
Правилникпм прпписане гранишне кпнцентрације. 
 
У насељеним местима Утрине, Стеријинп и Пбпроаша нема изграђене планске впдпвпдне мреже. 
Станпвнищтвп се снадбева впдпм из кппаних бунара, где се већинпм впда црпи и дистрибуира у 
дпмаћинствп хидрпфпрскпм мрежпм. Прганизпване кпнтрпле квалитета впде ппјединашних 
дпмаћинстава нема и иста је сведена на лишну пдгпвпрнпст власника бунара. И ппред тпга квалитет 
впде је задпвпљавајући и није узрпк ппјава кпје нарущавају лишнп и јавнп здравље. 
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Мпгућнпст за прикљушеое на впдпвпд има већина дпмаћинстава у ппщтини али га не кпристе сви 
збпг развијене мреже микрпвпдпвпда, тпкпм 50-их гпдина прпщлпг века, кпји су јпщ увек у функцији. 
Дпмаћинства са старијим шланпвима нису спремна на финансијскп издвајаое за прикљушак, такп да 
је шиоеница да 30% дпмаћинстава, из разлишитих разлпга, кпристи впду кпја се не кпнтрплище 
редпвнп те је оен квалитет ппд знакпм питаоа. 
 
На теритприји Ппщтине Ада,мпгу се дефинисати три групе станпвника у систему управљаоа пијаћпм 
впдпм и тп:  

● Прва група станпвника кпја је прикљушена на градску впдпвпдну мрежу и  
градску канализаципну мрежу, 
● друга група станпвника кпја је прикљушена на градску впдпвпдну мрежу, али  
не и на градску канализаципну мрежу, 
● трећа група станпвника кпја није прикљушена на градску впдпвпдну мрежу, ни градску 
канализаципну мрежу. 

 
У Ппщтини Ада у нареднпј декади планирана је убрзана изградоа фабрике впде према узпру на 
мпдерна ппстрпјеоа за прпизвпдоу впде, тиме ће се ппвећати капацитет впдпвпда и мпгућнпст 
прикљушеоа вище дпмаћинстава. На пва улагаоа пбавезује не самп свест п пптреби защтите живптне 
средине негп и све пщтрија закпнска регулатива у пвпј пбласти. Усклађиваоем дпмаћих закпна са 
Директивама ЕУ ппстављају се временска пгранишеоа за испуоаваое пвих пбавеза а такпђе се 
предвиђа пппщтраваое принципа „загађиваш плаћа“, кпји кап такав већ ппстпји у  дпмаћпј закпнскпј 
регулативи. 
 
Впда за сппрт и рекреацију: За сппрт и рекреацију грађанима Ппщтине Ада на распплагаоу су 
рекреаципни центар „Адица”, уређена купалищта на реци Тиси у Ади и Мплу. 
 
Рекреаципни центар „Адица” се састпји пд три птвпрена базена. Плимпијски базен ппред пливаоа 
пружа вепма ппвпљне услуге за прганизпваое такмишеоа у пливаоу и ватерпплу. Други базен је 
дешији базен, где сваки малищан ужива у радпстима бршкаоа и трећи базен за пензипнере и 
непливаше, да се најстаријпј генерацији пружи мпгућнпст несметанпг пдмпра. Пкплину базена 
карактерищу шисти трптпари, цвећем уређене бащте, травнате ппврщине у хладпвини, фпнтана са 
егзптишним биљкама, ппстављени стплпви и клупе, излаженп, примљенп камеое из шитавпг света и 
знашајни велики брпј дешијих играшака израђених пд прирпдних материјала. Сппртске мпгућнпсти у 
рекреаципнпм центру су: ,,биш вплеј” (пдбпјкащки терен на песку), стпни тенис, фудбал на плажи, 
щах. Базенски кпмплекс пкружује сређен парк са щеталищтама, клупама, стплпвима и сппртским 
теренима. Рекреаципни центар гпдищое ппсети 70-75.000 ппсетилаца. Лепа, сређена прирпдна 
средина, и псвежавајућа впда у базенима гарантују пдмпр, псвежеое и пријатне тренутке. 
 
Купалищте у Ади је прирпдни амбијент решне пбале  преппзнатљив пп густпј щуми, па је цеп прпстпр 
ппред активнпсти на впди, ппгпдан и за излете. Плажа у Ади је плитка и пескпвита те представља 
мпжда најлепщу плажу на реци Тиси. На оенпј теритприји ппстпји мпгућнпст бављеоа разним 
рекреативним и сппртским активнпстима и такпђе за куваое и пешеое. Задоих гпдина све су 
пппуларнији и сппртпви на впди. Ппред плаже налази се табприщнп местп и уређенп пристанищте за 
шамце и за маоа плпвила. Табприщнп местп пбезбеђује прикљушак на струју, пијаћу впду, јавни wц 
кап и шуваое кампа 24 сата. 
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Јужнп пд Аде,у селу Мпл, налази се јпщ једна пескпвита плажа. Пдмах ппред плаже је уређен 
рекреаципни центар Тисин цвет у шијем су саставу дешије игралищте, рестпран са пренпћищтем и 
сппртски терени за пдбпјку, рукпмет, кпщарку, фудбал и тенис. 
 

1.5.3. Бука у живптнпј средини 
 

Ппд букпм се ппдразумева субјективнп непријатни слущни дпживљај, свеприсутни щтетни шинилац у 
живптнпј средини кпји се убраја међу физишке шинипце щтетне пп здравље. 
 
Утврђиваое нивпа буке у живптнпј средини ппщтине Ада  пбавља се кпнтинуранп ЗЗЈЗ 
Кикинда,тпкпм гпдине у складу са закпнскпм пснпвпм у Републици Србији. Закпнскпм пснпвпм 
дефинисанп је мереое нивпа укупне буке тпкпм 24 сата (Lden), дневнпг нивпа буке (Lday), вешероег 
нивпа буке (Levening) и нпћнпг нивпа буке (Lnight), при шему су, за разлику пд еврппских директива, 
прпписане вреднпсти за дневни, вешерои и нпћни нивп буке, али не и за укупан нивп буке. 
 
За местп Ада, мернп местп Трг пслпбпђеоа 1, нивп дневне  буке изнпси 65,45дБ и прелази гранишну 
вреднпст пд 65дБ, дпк је вешерои нивп буке нижи пд прпписаних 55дБ, ипак измерени нивп дневнпг 
и нпћнпг резидуалнпг звука не прелази гранишну вредннпст индикатпра  буке.  Слишни су и резултати 
на мернпм месту раскрсница Индустријске, 29.нпвембра, 1. маја и Штербик Петра. 
 
За мернп местп у Мплу центар Мпла (кпд семафпра) измерени нивп дневнпг и нпћнпг резидуалнпг 
звука не прелази гранишну вредннпст индикатпра  буке.   
 
За Аду и Мпл мпже се слпбпднп рећи да су ппвременп „бушана" насеља, ппсебнп тпкпм  извпђеоа 
сезпнских ппљппривредних радпва, кад су ппљппривредне мащине усмерене да кпристе централну 
кпмуникацију регипналнпг пута кпји прплази крпз сама насељена места са највећпм густинпм 
станпвнищтва.Пстала ппдрушја и тп ппдрушја за пдмпр и рекреацију - стамбена ппдрушја и щкплске 
зпне и индустријска зпна су „тищи“ делпви пва два највећа насеља у ппщтини. 
 
Бука из живптне средине међу станпвницима насеља Ада и Мпл  не преппзнаје се кап щтетан 
шинилац кпји нарущава здравље. Пп редпследу, на извпре буке кап непријатни слущни дпгађај, 
станпвнищтвп се највище  жали на сапбраћајну буку, пптпм на ппврмену буку из кпмщилука, на буку 
из угпститељских пбјеката и тп самп прекп викенда, на буку у време пдржаваоа летоих фестивала и 
грађевинских радпва у близини стамбених пбјеката, на буку ппреклпм пд индустрије, а најмаое на 
буку ппреклпм из кућних инсталација. 
 
Дневни нивп буке у живптнпј средини наглащенп не узнемирава станпвнищтвп Аде и Мпла дпк се 
мали брпј станпвника жали да им бука из живптне средине тпкпм нпћи наглащенп не пмета сан и 
спаваое и не би меоалп стан/кућу збпг нивпа сапбраћајне буке.  
 
На пстала насеља Утрине, Стеријинп и Пбпроаша, бука не представља непријатни слущни дпживљај, 
кап щтетни шинилац у живптнпј средини пп здравље. 
 
Нема дпказаних ппдатака да  прпсешан нивп буке у живптнпј средини дппринпси настанку слушајева 
исхемишне бплести срца међу станпвницима ппщтине Ада. 
 

1.5.4. Нивп радијације  
 

Да би се прпценила угрпженпст живптне средине и пмпгућип правпвремени пдгпвпр, на теритприји 
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Републике Србије,  и Ппщтини Ада, непхпднп је врщити систематскп испитиваое радипактивнпсти у 
живптнпј средини (тзв.мпнитпринг радипактивнпсти). Прпцеоује се присуствп радипнуклида у 
живптнпј средини и нивп излагаоа станпвнищтва јпнизујућем зрашеоу. Гпдищоа ефективна дпза кпју 
прими прпсешан станпвник Србије највећим делпм пптише пд зрашеоа прирпднпг ппрекла (из 
свемира, на нивпу тла, земљине кпре и људскпг прганизма). 
 
Према Закпну п защтити пд јпнизујућих зрашеоа и п нуклеарнпј сигурнпсти ("Службени гласник РС", 
бр. 36/09 и 93/12) систематскп испитиваое радипактивнпсти у живптнпј средини врщи се ради 
утврђиваоа присуства радипнуклида у живптнпј средини и прпцене нивпа излагаоа станпвнищтва 
јпнизујућим зрашеоима и тп у редпвним услпвима, у слушају сумое на акцидент и у тпку акцидента. 
 
Мпнитпринг радипактивнпсти врщи се у складу са Правилникпм п утврђиваоу прпгрма систематскпг 
испитиваоа радипактивнпсти у живптнпј средини ("Службени гласник РС", бр. 100/10). Прпгрампм су 
утврђени места, временски интервали, врсте и нашини систематскпг испитиваоа радипактивнпсти у 
живптнпј средини. 
 
Пп прпграму мпнитпринга радипактивнпсти у живптнпј средини на теритприји Републике Србије 
врще се кпнтинуирана испитиваоа и мереоа радипактивнпсти у разлишитим врстама узпрака: 
ваздух, падавине, земљищте, решне впде, впда за пиће, прехрамбени прпизвпди биљнпг и 
живптиоскпг ппрекла, млекп и стпшнпј храни. 
 
Агенција за защтиту пд јпнизујућих зрашеоа и нуклеарну сигурнпст Србије пбјављује гпдищои 
извещтај п нивпу излагаоа станпвнищтва јпнизујућим зрашеоима из живптне средине у Републици 
Србији. 
 
Извпри јпнизујућег (радипактивнпг) зрашеоа кпји су у директнпм кпнтакту са живптнпм срединпм у 
ппщтини Ада не ппстпје. За живптну средину пд великпг знашаја је нејпнизујуће зрашеое, кпје 
представља електрпмагнетнп зрашеое кпје не ппседује дпвпљну кплишину енергије да би изазвалп 
јпнизацију у живим прганизмима и тиме угрпзилп здравље пних кпји се у оегпвпј близини налазе. 
Пнп пбухвата ултраљубишастп зрашеое, видљивп зрашеое, инфрацрвенп зрашеое, 
радипфреквенцијскп зрашеое, електрпмагнетна ппља ниских фреквенција и ласерскп зрашеое.  
 
Нејпнизујућа зрашеоа пбухватају и ултразвук или звук шија је фреквенција већа пд 20 kHz. Извпри 
нејпнизујућег зрашеоа су мнпгпбрпјни и људи су оиме непрекиднп излпжени. Мпгу бити прирпдни и 
вещташки.  
 
Пд прирпдних извпра нејпнизујућих зрашеоа најважније је Сунце и пстали кпсмишки и метепрплпщки 
извпри.  
 
Вещташки извпри су мнпгпбрпјни и станпвнищтвп ппщтине Ада је у једнакпм пплпжају кап и већина 
станпвнищтва у земљи и мпгу се сврстати у три категприје: 

 ппље врлп ниских фреквенција (пренпс, дистрибуција и апликација електришне енергије, 
мащине за фптпкппираое, енергетски впдпви, трансфпрматпри, кућни електришни уређаји, 
рашунари, итд);  

 радип фреквентнп зрашеое (радип, тлевизија, фиксна и мпблина телефпнија, сателитске 
кпмуникације итд);  

 некпхерентнп пптишкп зрашеое (ИЦ зрашеое, видљиви спектар и УВ зрашеое).  
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Усмереое у превенцији здравља станпвнищтва мпра бити ка: 
 

 испитиваоу садржаја радипнуклида у живптним намирницама и стпшнпј храни, 
 резултатима гамаспектрпметријске анализе у намирницама из прехрамбених кпмбината и 

индивидуалне прпизвпдое у узпрцима ппврћа, впћа, житарица, меса и млешних прпизвпда, 
 збирним месешним узпрцима впде за пиће где се пдређује  укупна алфа и укупна бета 

активнпст и садржај радипнуклида емитера гама зрашеоа,  
 нивпу излагаоа јпнизујућем зрашеоу у бправищним прпстприма.  

 
Праћеое и предузимаое мера у активнпсти прирпдних радипнуклида, те дугпживећих 
радипнуклида вещташкпг ппрекла у разлишитим врстама узпрака, мпра се свести радијаципни ризик 
за станпвнищтвп пд вещташки прпизведених радипнуклида занемарљив. 
 
Када се гпвпри п базним станицама мпбилне телефпније, кпјих у нащпј ппщтини Ада има некпликп 
(за Телекпм, Теленпр и ВИП мрежу), треба рећи да пдпбреоа за оихпвп ппстављаое издаје 
Ппщтинска управа, где када је пптребнп налаже израду Студије п прпцени утицаја на живптну 
средину. 
 

1.5.5. Квалитет хране 
 

Приступ дпвпљним кплишинама здравственп безбедне и квалитетне хране представља пснпв за 
пдржаое живпта и пшуваое дпбрпг здравља. Небезбедна храна представља храну кпја садржи 
щтетне бактерије, вирусе, паразите, или щтетне хемијске супстанце. Бплести ппвезане са 
неисправнпм хранпм су пбишнп инфективне или тпксишне пп свпјпј прирпди. 
 
Квалитет исхране, здравствена безбеднпст хране и кпнтрпла брисева ппврщина у пбјектима су ппд 
сталним надзпрпм Завпда за јавнп здравље Кикинда. 
 
У ппгледу пбјеката за друщтвену исхрану у ппследнје три гпдине није, забележена је епидемија 
трпваоа у пбјектима за припрему хране. 
 
Безбеднпст хране, и сигурнпст исхране и хране су нераскидивп ппвезани. Небезбедна храна ствара 
зашарани круг бплести и лпще ухраоенпсти, щтп нарпшитп ппгађа нпвпрпђеншад, малу децу, старе и 
бплесне. Бплести узрпкпване хранпм успправају друщтвенп-екпнпмски развпј пптерећујући системе 
здравствене защтите, а такпђе щтете и наципналнпј екпнпмији, туризму и тргпвини. У данащое 
време, ппред лпкалних извпра хране у ппщтини Ада, храна са прекпгранишнпм миграцијпм  пренпси 
прекп наципналних граница пд места где је прпизведена и купљена  дп места где се кпнзумира, и 
затп дпбра сарадоа између државних институција, прпизвпђаша и пптрпщаша ппмаже да се псигура 
безбедна храна. 
 
Неппхпднп је непрекиднп пратити извещтаје Завпда за јавнп здравље Кикинда кпји врщи анализе 
здравствене, пднпснп хемијске и микрпбиплпщке, исправнпсти намирница и предмета ппщте 
упптребе, узпркпваних и испитаних пп захтеву санитарне инспекције или пп захтеву прпизвпђаша и 
увпзника. 
 
Такпђе, редпвнп пратити какп се пбављају здравствени санитарни прегледи лица заппслених на 
ппслпвима: јавнпг снабдеваоа впдпм за пиће, прпизвпдое, прпмета и услуживаоа живптних 
намирница, исхране и неге у предщкплским устанпвама, устанпвама за кплективни смещтај деце и 
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пмладине и устанпвама спцијалне защтите за смещтај пдређених категприја лица, кап и пспбља у 
рестпранима друщтвене исхране, пбјектима брзе хране, ппсластишарницама и рестпранима, хптелу.  
 
Непрекиднп прпмпвисати знашај квалитета хране у сарадои са медијима у виду интервјуа и прилпга 
за емисије на радију и телевизији са брпјним едукативним садржајима везаним за:  

 принципе правилне исхране, 
 исхрану вулнерабилних пппулација (деца, кприсници нарпдних кухиоа), 
 важнпст придржаваоа принципа дпбре хигијенске праксе, 
 пбележаваое хране – ппдаци важни за пптрпщаше, 
 утицај загађиваша из хране на здравље пптрпщаша,  
 исправнпст ппсуђа, амбалаже за храну итд. 
  

У нареднпм перипду треба инсистирати на кпмбинпванпм развпју ппљппривреде и других 
привредних активнпсти, пднпснп, развијати секундарне и терцијарне делатнпсти из пбласти прераде 
и пласмана ппљппривредних прпизвпда, базиране на прпизвпдои здравственп безбедне хране 
(мала привреда, дпмаћа радинпст, традиципнални рецепти, сепски туризам и сл).  
 

1.5.6. Управљаое птпадпм 
 

Кпмунални птпад у Ппщтини Ада се без билп каквпг третмана пдлаже на деппнију, не примеоује се 
кпмппстираое, инсинерација, нити се птпад кпристи кап алтернативнп гпривп. Такпђе се не 
примеоује ни класификација птпада. Делимишна рециклажа тврде пластике дп фазе гранулата је у 
надлежнпсти предузетнишких предузећа. 
 
Пбјекти и ппрема за сакупљаое и пдвпз птпада су у складу са прпписаним услпвима за защтиту 
живптне средине, има дпвпљнп кпнтејнера, а камипни за сакупљаое и пдвпз птпада су 
функципналнп исправни али је пптребнп је мнпгп нпвца за оихпвп пдржаваое. Прпблем кпмуналнпг 
птпада се рещава пдлагаоем на ппщтинску деппнију кпјпм газдује ЈП „Стандард“ Ада. Сакупљаое 
птпада из дпмаћинстава врщи се пп улицама и пп утврђенпм расппреду. Грађани су дужни да птпад 
пдлажу у пдгпварајуће канте кпји им је дпделип ЈКП „Стандард” Ада. На дан предвиђен за изнпщеое 
смећа канте је пптребнп изнети дп 6 шаспва ујутру и ппставити их испред свпје куће на нашин да не 
пмета сапбраћај. Пд 2018. гпдине ппщтини Ада дата је мпгућнпст да птпад директнп пдвпзи и пдлаже 
на Регипналну санитарну деппнију „ФЦЦ Кикинда” у Кикинди. 
 
Прпблеми са сакупљаоем и деппнпваоем кпмуналнпг птпада слишни су у гптпвп свим ппщтинама. 
Утрврђиваое екпнпмских, пднпснп финансијских механизама је неппхпднп за пдржаваое и 
ппбпљщаое управљаоа птпадпм, кап и да би се псигурала дпмаћа и инпстрана улагаоа у дугпрпшнп 
пдрживе активнпсти. Пхрабрује шиоеница да ппстпје иницијативе ка регипналнпм ппвезиваоу 
ппщтина, у складу са Наципналнпм стратегијпм управљаоа птпадпм. Иакп тек на ппшетку 
реализације, пве иницијативе мпгу дппринети рещаваоу прпблема кпмуналнпг птпада у мнпгим 
ппщтинама.  
 
Према распплпживим ппдацима кпји се базирају на пснпву снимљених кплишина прикупљенпг 
кпмуналнпг птпада на теритприји ппщтине Ада гпдищое се прпизведе пкп 15000 тпна шврстпг 
кпмуналнпг птпада.  
 
Прпблеми са сакупљаоем и деппнпваоем кпмуналнпг птпада мпгу се груписати у некпликп ппщтих 
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закљушака:  
 недпстатак санитарних деппнија,  
 неадекватна механизација и ппрема за прганизпванп сакупљаое и пдвпжеое птпада, 
 недпстатак регипналнпг ппвезиваоа ппщтина пп питаоу деппнпваоа кпмуналнпг птпада. 

 
Утицај на здравље људи – не ппстпји мпгућнпст директних и тренутних утицаја на здравље 
станпвнищтва билп да се ради п сметлищту или деппнији псим на људе кпји у кпнтинуитету дплазе у 
дпдир са птпадпм тј. радници кпји раде на сакупљаоу, трансппрту или селекцији птпада, без 
защтитних пдела и ппреме. Такпђе, угрпжени су и индивидуални сакупљаши секундарних сирпвина 
кпји раде на сметлищтима. Међутим, ппстпји индиректнп угрпжаваое здравља станпвнищтва прекп 
утицаја на најближу пкплину пд разнпщеоа птпада пд стране живптиоа и разнпщеоа лаких птпадака 
путем ветра, затим щиреое непријатнпг мириса и ппјава дима услед паљеоа птпада, 
некпнтрплисана инфилтрација загађених птпадних впда у земљищте, исппд и пкп сметлищта, при 
шему мпже дпћи дп деградације и загађеоа извпра питке впде и впдптпка. 
 

1.5.7. Земљиште 
 

Теритприја Ппщтине Ада налази се на педплпщким твпревинама фпрмираним на три гепмпрфплпщке 
целине. Ппсматрајући пд истпка према западу упшава се раван пкп реке Тисе, кпја прелази у лесну 
терасу, а идући ка западу фпрмира се лесни платп. Пваква гепмпрфплщка разлишитпстуслпвила је и 
фпрмираое вище типпва земљищта. 
 
Чернпземи 72.71%(17.590,25 ха).Чернпзем са свпјим ппдтиппвима, варијететима и фпрмама заузима 
дпминантне ппврщине на теритприји ппщтине Ада. Фпрмиран је на леснпј тераси и леснпм платпу 
ина прпстпру пбухвата плана представља прирпднп дпбрп пд знашаја за успещан развпј 
ппљппривредне прпизвпдое. Пдликују се дубпким хумусним слпјем, вепма ппвпљним хемијским, 
физишким, впднп-ваздущним и прпизвпдним карактеристикама. Највећим делпм су тп првпкласна 
земљищта за ппљппривредну прпизвпдоу кпја пмпгућују лаку пбраду.Упшава се, да се на теритприји 
ппщтине Ада пп ппврщинама издвајају карбпнатни шернпземи, щтп указује да пва земљищта у свпјпј 
генези нису била ппд негативним утицајем ппврщинских и ппдземних впда и није дпщлп дп 
испираоа карбпната у дубље слпјеве. Збпг свпје изузене прпизвпдне вреднпсти пптребнп је 
рациналнп планирати кприщћеое пвих земљищта првенственп у ппљппривредне сврхе.  
 
Ливадске црнице 13%(2.870,98 ха). Према заступљенпсти у прпстпру пбухвата плана ливадске 
црнице спадају у другу групу најраспрпстраоенијих земљищта. Пдликују се релативнп дубпким 
хумусним слпјем, пдлишнпм структурпм, ппвпљним впднп-ваздущним режимпм, хемијским, 
физишким и прпизвпдним карактеристикама. Пп свпјим карактеристикама спадају у првпкласна 
земљищта на кпјима се са пуним успехпм мпгу гајити све ппљппривредне културе. 
 
Ритске црнице 3.13%(713,71 ха). Пву групу хидрпмпрфних земљищта на теритприји ппщтине Ада 
представљају три ппдтипа, кпја пп свпјим карактеристикама представљају пптенцијалнп плпдна 
земљищта. Разликују се пп свпјим физишкпхемијским и прпизвпдним карактеристикама, али уз 
правилну примену агрптехишких мера у ппљппривреднпј прпизвпдои мпгу се кпристити за све 
оивске културе. 
 
Алувијална земљишта 3.78%(830,72 ха). Алувијална или флувијална земљищта фпрмирана су у 
припбаљу реке Тисе. Карактерище их лакщи механишки састав и смаоена присутнпст хумуса и 
биљних храоива. Пва земљищта су лака за пбраду, а вепма су ппгпдна за гајеое ппвртарских 
култура. За ппстизаое виспких принпса у гајеоу ратарских и ппвртарских култура алувијална 
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земљищта захтевају интензивније ђубреое прганским и минералним ђубривима. Упшава се да је на 
теритприји пбухвата плана пкп 89% ппврщина на најбпљим земљищтима кпја ппстпје у нащпј земљи, 
на кпјима је мпгуће са вепма великим успехпм прганизпвати све видпве ппљппривредне 
прпизвпдое. 
 
Земљищте и квалитет су пд пресуднпг знашаја за бављеое станпвнищтва ппљппривредпм. У Ппщтини 
Ада ппљппривредпм се бави велики деп станпвнищтва, негде прекп 30% щтп је изнад ппкрајинскпг 
прпсека (пкп 22%), а када се ппгледа на прпсек развијених земаља (4-5%) види се да је структура 
заппслених врлп неппвпљна. Углавнпм се прпизвпде житарице (кукуруз, пщеница, јешам итд.) дпк је 
удеп индустријскпг биља, ппврћа и впћа знатнп маои иакп квалитет (тип) земљищта пдгпвара за све 
културе. Ппстпји изузетнп дуга каналска мрежа (Бучак), кпјпм би се мпглп навпдоавати вище пд 1/3 
укупне пранишне ппврщине (пкп 7000 ха), щтп би ппзитивнп утицалп на већу прпдуктивнпст кпја је 
знатнп исппд прпсека у пднпсу на земље ЕУ. 
 
Збпг неинтезивнпг кприщћеоа пестицида и вещташких ђубрива  земља је јпщ у дпста “шистпм 
екплпщкпм ппгледу“ те се мпже кпристити за прпизвпдоу „здраве хране“. 
Ппстпји велика мпгућнпст за развпј стпшарства кпје је мпменталнп на ппкрајинскпм 
нивпу.Прпизвпдопм јефтине стпшне хране и са ппстпјећим капацитетпм изграђених пбјеката 
(уређеним ппЕУ стандардима) мпглп би се стићи дп изузетнпг ппвећаоа стпшарске ппизвпдое. 
 
Стимулативним мерама државе Србије, ппкрајинским и лпкалним фпндпвима ппљппривреда би 
мпгла бити једна пд најзнашајнијих грана у развпју наще ппщтине. 
 

1.5.8. Квалитет птпадних впда 
 

Ппщтина Ада има савремен прешисташа птпадних впда. Изградоа ппстрпјеоа за прераду птпадних 
впда у ппщтини Ада заврщена је изградопм главнипг кплектпра за пдвпд птпадних впда. На пвај 
нашин пбезбеђен је за ппщтину Ада мнпгп квалитетнији живпт јер се ради п најмпдернијем 
ппстрпјеоу - биплпщкпм прешисташу птпадних впда. Ппстрпјеоа за прераду птпадних впда пмпгућава 
прешищћаваое птпадних впда из пкп 3.000 дпмаћинстава Аде и Мпла. На тај нашин је  спрешенп да 
кпмуналне птпадне впде загађују земљищте, ппврщинске и ппдземне впде на пвпм ппдрушју. 
Прпщиреоем и дпдатнпм изградопм секундарне канализаципне мреже у Ади и Мплу ппвећаће се 
брпј кприсника а птпадне впде усмерити ка ппстрпјеоа за прераду птпадних впда. 
 
У ппследоем перипду развпј индустрије у ппщтини Ада је утицап на већу прпдукцију птпадних впда. 
Ради защтите впда мпрају се „индустријски прпизвпђаши птпадних впда“ ппвезати на ппстпјећу 
мрежу ппстрпјеоа за прешищћаваое уз ппстизаое максималнпг ефекта прешищћаваоа. Ппред тпга, 
мпра се ппстићи максимална технплпщка дисциплина у циљу смаоеоа загађеоа у птпадним 
впдама. 
 
У насељима Утрине, Стеријинп и Пбпроаша Птпадне, впде урбанпг ппрекла се, највећим делпм, 
упущтају у септишке јаме. Пражоеое јама није ппсебним прпписпм уређенп. 
 

1.5.9. Присуствп и брпјнпст инсеката и глпдара 
 

Штетпшине, инсекти и глпдари представљају једну пд највећих ппаснпсти за безбеднпст хране и јавнп 
здравље људи. Директан или ппсредан дпдир са щтетпшинама, глпдарима и инсектима мпже 
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прпузрпкпвати вище разних заразних бплести. Дп тпга мпже дпћи убпдпм инсекта, угризпм или 
пгребпм живптиое, или ппсреднп, дпдирпм с оихпвим излушевинама. 
 
У Ппщтини Ада станпвнищтвп се претежнп бави прпизвпдопм хране, где је присуствп глпдара 
неминпвнп. Глпдари пренпсе брпјне пзбиљне заразне бплести пд кпјих се неке мпгу пренети и на 
шпвека. Неке пд пзбиљнијих бплести кпје пацпви и мищеви мпгу пренети на шпвека су туларемија, 
трихинпза, лептпспирпза, бруцелпза, антракс, рикеципза, заразна жутица, инфекције затрпванпм 
хранпм, живинска псеудп-куга, свиоска куга, беснилп, тениаза и друге маое ппасне и маое заразне 
бплести. Пацпви и мищеви кап вепма брзе и издржљиве живптиое представљају сталне нпсипце и 
мпгуће пренпснике свих пвих и јпщ мнпгих заразних бплести какп у сампм свпм кретаоу, такп и у 
станищтима и местима где се размнпжавају.  
 
Уз лепп време и бправак на птвпренпм шестп иду и „кварище дпбрпг распплпжеоа“ - инсекти. Пшеле, 
стрщљени, кпмарци, крпељи изазиваши су мнпгих бплести. Кпмарац је кпмарац, али нас пве гпдине 
вище плащи, а ту су и пауци, кпји нису инсекти већ зглавкари, али и оихпви уједи су непријатни. 
Ппщтина Ада свпјпм истпшнпм границпм пслаоа се на десну пбалу реке Тисе, а решна припбаља су 
ппзната кап станищте мнпгих инсеката. Пбзирпм на климатске прпмене мпжемп сталнп пшекивати 
нека неупбишајена збиваоа у "свету инсеката". Наиме, врлп ранп се буде из зимскпг мирпваоа, 
мнпги нису угинули, па оихпв брпј расте. Пшекивати је и да ће пни кпји садрже птрпвне и ппасне 
супстанције имати далекп јаше делпваое на прганизам у ситуацији кад нема упбишајених климатских 
и екплпщких фактпра кпји би пслабили оихпвп делпваое.  
 
Са аспекта кпнтрпле безбеднпсти прпизвпдое хране, прехрамбенпј индустрији (индустрија хране у 
целини), ппд щтетпшинама се ппдразумевају глпдари, инсекти, птице, кап и друге врсте живптиоа 
кпје мпгу да изазпву кпнтаминацију какп сирпвине, такп и прехрамбених прпизвпда (хране) и да на 
тај нашин дппринесу щиреоу разлишитих бплести кпје мпгу да угрпзе здравље пптрпщаша. Псим тпга, 
ппзнатп је да разлишите врсте щтетпшина мпгу да изазпву, ппред биплпщке, и физишку или хемијску 
кпнтаминацију хране и да на тај нашин дпдатнп угрпзе здравље људи. 
 
Зппнпзе, представљају бплести кпје се пренпсе са живптиое на шпвека. Пппулација паса и машака 
луталица је сваке гпдине све већа, екпнпмска ситуација дпзвпљава власницима паса и машака да их 
трајнп задрже, али и ппред тпга паса луталица је све вище на улици и мпгу угрпзити људскп здравље 
и на фаталан нашин. Ппслпви хватаоа и кпнтрпле размнпжаваоа пппулације машака и паса врще се 
на теритприји Ппщтине Ада. Ппкренут је реализпван ппступак за фпрмираое прихватилищта за псе и 
машке на теритприји ппщтине, међутим пвај прпјекат је неппхпднп у свакпј мери ппдржати ради 
ппстанка.  
Ппщтина Ада има Пдлуку п услпвима за држаое и защтиту кућних љубимаца и дпмаћих живптиоа на 
теритприји ппщтине Ада. Ппред тпга намеће се и пптреба уређеоа у пбласти држаоа дпмаћих 
живптиоа према наведенпј Пдлуци. 
 
Защтите здравља људи и живптиоа су нераскидивп ппвезане. Узимајући у пбзир брпјна пбпљеоа 
кпји имају карактер зппнпза (беснилп, антракс, бруцелпза, ТБЦ, кап и брпјне ектп и ендп паразитпзе), 
неппхпднп је врщити систематске кпнтрпле пппулације какп власнишких такп и напущтених 
живптиоа. Пптребнп је врщити и перманентне кпнтрпле зелених ппврщина, пре свега у смислу 
прпвере кпнтаминације пвих ппврщина јајима и ларвама ендппаразита. Такпђе је неппхпднп 
унищтавати и инсекте кпји су вектпри разних пбпљеоа (крпељи, буве). 
 
На теритприји Ппщтине Ада спрпвпди се систематска дератизација и пна се врщи на свим јавним 
ппврщинама, деппније, канализаципни системи, кап и пп кућама. Прпблем представљају сепска 
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дпмаћинства у кпјима се мере дезинсекције и дератизације недпвпљнп спрпвпде, збпг 
незаинтереспванпсти.  
 
Пплански и прганизпванп на теритприји ппщтине Ада врщи се и сузбијаое кпмараца какп ларви, такп 
и пдраслих фпрми и на тај нашин ппвећан је квалитет здравља оених станпвника. 
Кпнтрпла щтетпшина представља планирани прпграм кпнтрпле щтетпшина, кпји пбухвата 
кпмбинацију: биплпщких, механишких и  физишких мера, кап и кпнтинуиранпг мпнитпринга, 
едукације и мпра бити један пд припритета за пдржаваое квалитета и удпбнпсти живпта станпвника 
Ппщтине Ада. 
 

1.5.10. Живптна средина-кпришћеое земљишта и бипдиверзитет: Заштићене пбласти 
 

У Ппщтини Ада нема защтићених пбласти. Ппд защтитпм је јединп стаблп беле тпппле (Пппулус алба) 
у Мплу, ппред Тисе, кап пбјекат прирпде. Ппд прелиминарнпм защтитпм се налази депресија ,,Бучак’’ 
на граници КП Ада и КП Мпл, на ппврщини пд пкп 200 ха. Завпд за защтиту прирпде Републике Србије 
је маркирап пбласт Мплске щуме, 
Жути брег и станищта защтићених врста птица, на Стеријинпву, су пбележена кап пптенцијална 
ппдрушја за защтиту. За стављаое ппд защтиту, псим наведених пбласти, све услпве има и стари храст 
лужоак  у КП Ада и станищте дивље прхидеје ппред извприщта термалне впде у Ади.  
 
Највеће ппврщине загађенпг земљищта се налазе ппд деппнијама кпмуналнпг птпада. Највећа је 
ппщтинска деппнија, ппврщине 8,5 ха. Деп пве деппније је рекултивисан, засађен је щумски ппјас, а 
деп кпји је активан је уређен, у складу са мпгућнпстима. Изграђена је пграда, пбпдни канали са 
пцедним базенима, бип-дренпви за пдвпд гаса из тела деппније и ппстављенп је пбезбеђеое. Дивља 
деппнија у Мплу, ппврщине 1 ха, се рекултивище, ппщумљаваоем, а птпад  уклоа. На 25 км пд Аде 
се налази дивља деппнија ппврщине 1,2 ха, на Утринама, кпја би се, уз уређиваое и защтиту, мпгла 
претвприти у ппмпћну деппнију пднпснп у сабирни центар за прикупљаое птпада дп пдвпжеоа на 
местп трајнпг деппнпваоа. За трајнп рещаваое питаоа птпада неппхпднп је, щтп пре, приступити 
деппнпваоу птпада на регипналнпј деппнији у Кикинди.  
 
Закључак: На теритприји Ппщтине Ада, кап и у свим другим впјвпђанским ппщтинама, квалитетнп  
земљищте представља пптенцијал, и највеће прирпднп бпгатствп. Пвп земљищте је виспке бпнитетне 
класе и на свега 3,5% пбрадиве ппврщине је слабијег карактера, те ппљппривредна прпизвпдоа 
представља темељ привреде у Ппщтини Ада. Велики прпблем, у кпнтексту квалитета земљищта, 
мпже да представља прекпмерна  упптреба пестицида у ппљпприведнпј прпизвпдои, на свим 
ппврщинама прпизвпђаша. Драстишним ппадаоем стпшнпг фпнда изнпщеое стајскпг ђубрива на 
ппљппривредне ппврщине је врлп малп, а на великим парцелама безнашајнп, те се плпднпст 
земљищта пдржава самп вещташким ђубривима. Тп за ппследицу има деградацију структуре 
земљищта, лакп исущиваое и еплску ерпзију. Еплску ерпзију ппвећава и нестајаое салаща и 
недпстатак защтитних щумских ппјасева. 
 
Квалитет живптне средине на теритприји ппщтине Ада је у пдређенпј мери деградиран ппд утицајем 
низа људских ппступака и тп не самп пних са теритприје ппщтине Ада негп и низа прекпгранишних 
утицаја, ппсебнп загађеоем впде реке Тисе узвпднп пд ппщтине Ада (угрпженпст впде и земљищта). 
Кпмунална ппремљенпст свих насеља на теритприји ппщтине Ада је јпщ ниска и неппхпднп ју је 
унапредити у блискпј будућнпсти. У ппгледу кпнтрпле стаоа параметара живптне средине пднпснп 
кпнтрпле загађеоа прирпдних ресурса, на теритприји ппщтине Ада ппстпји урађен катастар 
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загађиваша и за ппједине параметре усппстављен мпнитпринг стаоа живптне средине. Защтита 
впдених ресурса је пд примарнпг знашаја за пдрживи развпј заједнице. Незагађене ппврщинске и 
ппдземне впде кап и квалитетна впда за пиће је неппхпдан услпв за квалитетан живпт и будућнпст. 
Защтита земљищта, кап и ствараое микрпклиматских услпва неппхпдан је за квалитетну 
ппљппривредну прпизвпдоу, за прпизвпдоу здраве хране. 
 
На теритприји ппщтине ппстпји, немали, пптенцијал за кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије 
нарпшитп када је у питаоу енергија из бипмасе, бипгаса, гептермална енергија, енергија ветра и 
спларна енергија. Да би се пве врсте пбнпвљиве енергије мпгле кпристити у већем пбиму, и у 
кпмерцијалне сврхе, неппхпднп је едукпвати грађане п мпгућнпстима и преднпстима али и 
инвестирати у истраживаоа и реализацију прпјеката. У задоих некпликп гпдина вепма се, у 
дпмаћинствима на теритприји ппщтине, ращирила пракса кприщћеоа измеоиваша тпплпте тзв. 
тпплптних пумпи кап алтернативнпг извпра екплпщки шисте и пбнпвљиве енергије. 
 

1.6. Урбани дизајн ппштине Ада 
 

Укупна ппврщина Ппщтине Ада изнпси 22.768 ха. пд кпјих на пбрадивп земљищте птпада пкп 20.000 
ха, а псталу ппврщину заузима грађевинскп изграђенп земљищте. 
Ппљппривреднп земљищте је пп свим елементима изузетнпг квалитета, и затп је тп једнп пд највећег 
прирпднпг бпгатства ппщтине. 
 
Другп знашајнп прирпднп бпгатствп је ппвпљна хидрплпщка ситуација. Ппщтина Ада се целпм свпјпм 
дужинпм прптеже ппред реке Тисе. 
 
Теритприја Ппщтине Ада ппдељена је на 4 катастарске oпщтине Ада, Мпл, Утрине и Пбпроаша. 
Специфишнпст теритприје шине оене насељене целине и тп, Ада и Мпл представљају једну ппвезану 
целину кпја је  не самп у административнпм већ у свакпм ппгледу центар дпгађаја у ппщтини и 
пдвпјене сампсталне  сепске целине Стеријинп, Пбпроаша и Утрине.  У укупнпм брпју станпвника 
(Пппис 2011.)  у ппщтини Ада, станпвнищтвп Аде и Мпла шини 91,60%, дпк пстала три насеља шине 
8,40% ( Стеријинп 1,09%, Пбпроаша 1,91%, Утрине 5,33%) станпвника. Грађевинскп ппдрушје 
намеоенп за станпваое, радне зпне, сппртски пбјекти, културни пбјекти, верски пбјекти, кпмунални 
и енергетски пбјекти и ппврщине намеоене сапбраћајнпј и друга инфраструктура пд знашаја за ради 
живпт станпвника кпнцентрисана је у Ади и Мплу.  
 
У ппщтини Ада искприщћенпст ппстпјећег грађевинскпг земљищта није пптпуна. У свим насељеним 
местима јпщ увек ппстпје резерве грађевинскпг земљищта у државпј и приватнипј свпјини за даљу 
градоу. Ппред шиоенице да ппстпје резерве земљищта за изградоу и напущтене/неискприщћене 
лпкације, ппврщина грађевинскпг земљищта је ппвећана на рашун ппљппривреднпг земљищта. Пвп 
ппвећаое у Ади и Мплу је урађенп збпг пптребе за пбезбеђиваоем ппврщина за развпј радних 
активнпсти за кпје се у насељенпм месту не мпгу наћи услпви (прпцес прпизвпдое кпји захтева 
ппвећан пбима сапбраћајних захтева, ппвећана бука, кпнцентрација гаспва и сл.). 
 
При изради щематских приказа уређеоа насеља и дефинисаоу оихпвих грађевинских ппдрушја, 
впдилп се рашуна да се избегне прпщиреое грађевинскпг ппдрушја насеља (евентуалнп щиреое 
сведе на разумну меру), уз стимулисаое урбане пбнпве и активираое запущтених лпкалитета. При 
дефинисаоу нпвпг грађевинскпг земљищта за развпј радних активнпсти, впдилп се рашуна да се 
изврщи групација садржаја уз ппстпјеће сапбраћајне, кпмуналне и енергетске капацитете и на 
ппљппривреднпм земљищту. Планским рещеоима избегнута је линеарна изградоа дуж државних 
путева. За планиране лпкације радних садржаја уз државне путеве предвиђена је сервисна 
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сапбраћајница крпз Мпл и Аду, на кпју ће се прикљушити радни садржаји, а кпја ће са минималним 
брпјем прикљушака бити прикљушена на регипнални пут Бешеј-Мпл-Ада-Сента. При дефинисаоу 
грађевинскпг земљищта за пбезбеђиваое услпва за изградоу садржаја пд ппщтег интереса, впдилп 
се рашуна у највећпј мпгућпј мери да тп буде земљищте у јавнпј свпјини.  
У пквиру целине грађевинскпг ппдрушја најпснпвнију ппделу прпстпра фпрмира улишна мрежа. 
Унутар пве матрице пснпвна прпстпрна јединица је урбани блпк. Структура блпкпва углавнпм је 
пртпгпнална, а у пднпсу на намену разликују се и оихпве физишке пдлике. Блпкпве намеоене 
станпваоу и централним функцијама углавнпм пдликује пбпдна изградоа, дпк су пбјекти у пквиру 
псталих намена слпбпднп, или у складу са функципналним захтевима расппређени у прпстпру.  
 
Ппщтујући принципе пдрживпг развпја, прганизација насеља са аспекта функције станпваоа у 
највећпј мери се заснива на стаоу кпје се трансфпрмище и рекпнструище у смислу раципналнијег 
кприщћеоа земљищта и ппбпљщаоа услпва станпваоа.  
 
Прпстпри намеоени станпваоу заузимају највећу ппврщину у пквиру насеља и самим тим 
представљају пкпсницу урбанистишкпг планираоа. 
 
Станпваое: Базира у пба пснпвна вида: ппрпдишнп и вищеппрпдишнп. Ппрпдишнп станпваое, кап 
препвлађујуће, заузима пкп 97% ппврщине, дпк се вищеппрпдишнп углавнпм задржава кап ппстпјеће 
на пкп 3% ппврщине намеоене станпваоу и скпнцентрисанп је у Ади и Мплу. Мещпвита намена, кпд 
пбјеката кпји су делпм стамбени, припада вищеппрпдишнпм виду али је мпгућа кпмбинација 
ппрпдишнпг станпваоа и ванстамбене намене уз ппщтпваое псталих услпва за дату намену. 
 
Ппрпдишнп станпваое представља најзаступљенију намену у грађевинскпм ппдрушју насеља.  
Традиципнална панпнска кућа  је најзаступљенији тип пбјеката, нарпшитп у старим делпвима насеља. 
Оен настанак и развпј везују се за најщири друщтвени слпј, сепскп, папрскп станпвнищтвп. Оена 
фпрма, пбележена истинпм везанпм за нашин живпта, делатнпст, услпве станпваоа, укусе и пптребе 
впјвпђанскпг сељака, прпнащла је свпј материјални израз у традиципналнпј сепскпј кући. Из једнпг 
таквпг пднпса развила се аутентишна архитектпнска твпревина, традиципнална панпнска кућа кпју 
карактерищу функципналнпст, раципналнп кприщћеое прпстпра, једнпставна кпнструкција, сведени 
пблик и умерена декпрација. Све те куће пвпга типа приликпм рекпнструкције у складу са развпјем 
друщтва имају сав пптребни живптни кпмфпр. 
 
Сви пбјекти изграђени са грађевинскпм дпзвплпм исппщтпвали су ппстпјећу урбану матрицу, имају у 
највећем пбиму правилну прјентацију и псуншанпст и дпвпљну удаљенпст пд суседних пбјеката. 
 
Планским дпкументима впдилп се рашуна п равнпмернпј ппкривенпсти пбјектима јавне намене, 
зеленим ппврщинама, терцијарним делатнпстима. Бесправна изградоа није у већини слушаја 
нарущила ппстпјећу урбану матрицу.   
 
Сапбраћај: Нпсипц сапбраћаја у ппщтини Ада је друмски сапбраћај. Пснпвна улишна мрежа има 
већинпм правпугапни карактер и извпде на главни регипнални пут. Према функципналнпј 
класификацији тп су сапбраћајнице вищег ранга кпји пдгпвара оихпвпм пплпжају у градскпј мрежи 
сапбраћајница и сапбраћајнпм пптерећеоу кпје примају. Уређену пднпснп правилну улишну мрежу са 
пдгпварајућим регулаципним щиринама има већи брпј улица, дпк најнеправилнију улишну мрежу 
има пбпдни деп насеља грађен 70-их гпдина.  Мптпрни приступ је већим делпм пмпгућен  дп 
ппслпвних и стамбених пбјеката (кпла хитне ппмпћи, прптивппжарна кпла, кретаое старијих и пспба 
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са инвалидитетпм и др.). 
 
Паркираое: Паркинг места се највище кпристе на прпщиренпм делу регипналнпг пута кпји прплази 
кпз Аду и Мпл. Испред свакпг јавнпг и прпдајнпг пбјекта пбезбеђен је пптребан брпј  паркинг места. 
Брпј пбезбеђених паркинг места  у насељу Ада не задпвпљава у пптпунпсти пптребне капацитете у 
централнпм делу и у зпнама вищеппрпдишнпг станпваоа, нарпшитп у преппдневнпм времену рада и 
пијашним данима, нарпшитп субптпм .  
 
Бициклистички и пешачки сапбраћај: Бициклистишки сапбраћај је у дпбрпј мери заступљен, ппсебнп 
кпд старије пппулације. У сампј ппщтини  нема бициклистишких стаза дуж главних кпмуникација, па је 
тај вид кприщћеоа сапбраћајнпг средства усмерен на пещашке стазе ипутне кпмуникације, щтп 
угрпжава безбеднпст у сапбраћају. Ппсебну ппаснпст предстаљјају електришни бицикли и трпцикли, 
шији су кприсници стара лица и лица са неким пд пблика инвалидитета а за оихпвп кприщћеое није 
закпнски регулисана пбука. Афирмација бициклистишкпг сапбраћаја треба да буде на щтп већем 
нивпу какп би се пвај вид превпза щтп вище пппуларизпвап, затп у пквиру прпфила улица треба 
планирати бициклистишке стазе на свим важнијим сапбраћајницама на целпј теритприји Ппщтине 
Ада. Планираое бициклистишких стаза треба да буде усмеренп ка ппвезиваоу Аде и Мпла на делу уз 
регипнални путутева,  и дуж десне пбале реке Тисе. 
 
Јавни пбјекти и јавне ппвршине: Местимишнп су прилагпђени за кретаое пспба са инвалидитетпм, 
мајкама са децпм, старијима.  Приступашнпст се пднпси  на зграде јавне и ппслпвне намене, пбјекте 
за јавну упптребу, кап и на стамбене и стамбенп ппслпвне зграде. Квалитет урбане ппремљенпсти, 
сапбраћајне и инфраструктурне ппвезанпсти кап и пбезбеђеое приступа пспбама са ппсебним 
пптребама су на већем нивпу у центру насеља Ада. 
 
Зеленилп кап саставни елемент урбанпг дизајна:  Улишнп зеленилп шине дрвпреди дуж улишних 
кпридпра кпје прате травоаци између трасе пута и трптпара испред кућа. Састпји се у линеарнпм 
расппреду лищћарских врста,  шетинара,  жбунасте и друге ниже биљне врсте и дпста је старп и 
крпщнјастп. Пваквим нашинпм урбани делпви ппред кпмуникације защтићени су пркпмернпм букпм, 
пращинпм ииздувним гаспвима из мптпра мптпрних впзила. На свим ппврщинама испред јавних 
пбјеката, на кружним тпкпвима у ппсебнп у центру насеља Ада и Мпл засађенп је цвеће, кпје са 
украсним дрвећем  и шини једну ппсебну амбијенталну целину. На задпвпљствп грађана, ппслпвима 
пдржаваоа јавних ппврщина, кпја ппдразумева сезпнску садоу цвећа, дрвећа, пдржаваое цветних 
леја, кпщеое траве, пдржаваое паркпва, презиваое разнпг украснпг растиоа, презиваое граоа 
дрвећа, вађеое старпг дрвећа, бави се ЈКП „Стандард“ Ада.  
 
Пптребна је рекпнструкција ппстпјећих дрвпреда и ппдизаое нпвих, щтп се нарпшитп пднпси на 
улице са щирпким регулацијама и тп у насељу Ада у улицама Ивана Милутинпвића, Дпща Андраща и 
Индустријскпј. Унутар јавних блпкпвских ппврщина пптребнп је плански ппдизати ппвезане зелене 
ппврщине, у циљу ствараоа ппвпљнијих услпва живпта. Пптребнп је да се фпрмира защтитни зелени 
ппјас тамп где не ппстпји или је пщтећен пкп свих насеља. Примарнп местп у пдабиру врста, а 
свакакп где гпд је тп мпгуће, треба дати аутпхтпним врстама. 
 
У свим насељима Ппщтине Ада дуж главних кпмуникација ппстпјећа расвета пп типу светлпсних група 
је лед расвета и дпвпљнп псветљава прпстпр нпћу. У псталим делпвима свих насеља улишна расвета 
задпвпљава пптребе станпвнищтва. 
 
У ппщтини Ада ппстпји 27 сппртских клубпва и удружеоа са 1850 прганизпваних и регистрпваних 
шланпва, щтп је 10,88% станпвнищтва. Наведени клубпви и удружеоа су регистрпвани у Ади и Мплу, 
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где су и кприсници изграђених сппртских пбјеката. Ппред регистрпваних сппртиста, сппртпм кап 
рекреацијпм и разпнпдпм бави се знатнп већи брпј станпвника, щтп је ппсебнп евидентнп и видљивп 
на ппстпјећим сппртским теренима, нарпшитп щкплским и базенима ЈП „Адица“. Станпвници Утрина, 
Пбпроаше и насеља Стеријинп, псим сепских фудбалских игралищта и капацитета пснпвних щкпла 
примпрани су да кпристе сппртске капацитете ван свпјих насељених места. Пбзирпм да су тп 
ппљппривредна ппдрушја, псим талената малп је станпвника кпји на сппрт гледају кп рекреацију и 
разпнпду. 
 
На пбпдима свих насељених места има амбрпзије и стабла тпппла дуж пбале реке Тисе кпја имају 
алергпгена свпјства на људе. 
 
Циљеви развпја у пбласти мреже насеља ппщтине Ада су:  

 Ппстизаое пптималне и щтп равнпмерније густине насељенпсти на теритприји ппщтине, 

 ппстизаое пптималнпг нивпа урбанпг и руралнпг живљеоа пп насељима, 

 ппдстицаое пшуваоа и даљег развпја ппстпјећих насеља, уз усмераваое прпмена у структури 
делатнпсти.  

Ппстпјећу мрежу насеља у будућнпсти свакакп не треба прпщиривати, али насеља треба, међуспбнп 
и са щирим пкружеоем, щтп бпље ппвезати. Насеље Ада ће и убудуће имати функцију ппщтинскпг 
центра, уз Мпл кпји је непдвпјиви деп. У планскпм перипду треба да се развије у маои индустријски 
центар, уз развијаое секундарних, терцијарних и привредних делатнпсти.  
 
Пстала насеља у пснпви треба да задрже рурални карактер. Збпг пдлива станпвнищтва и 
неперспективе ппљппривредне прпизвпдое на малим ппврщинама, у  нареднпм перипду треба 
радити на кпмбинпванпм развпју ппљппривреде и других привредних активнпсти, пднпснп, 
развијати секундарне и терцијарне делатнпсти из пбласти прераде и пласмана ппљппривредних 
прпизвпда, базиране на прпизвпдои здравственп безбедне хране (мала привреда, дпмаћа радинпст, 
традиципнални рецепти, сепски туризам и сл).  
 
Кпнцепција развпја и защтите прирпдних система и ресурса ппдразумева кпнтрплисанп кприщћеое 
прирпдних ресурса, ппсебнп ппљппривреднпг земљищта у неппљппривредне сврхе, ппвећаое 
ппврщина ппд щумама у впдптпку реке Тисе, защтиту и раципналнп кприщћеое впда и впднпг 
земљищта, стимулисаое кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије, раципналнп кприщћеое 
сирпвина и защтиту и јашаое прирпднпг наслеђа.  
 
Развпј руралних предела сепских насеља, треба да се заснива на уважаваоу оихпвпг специфишнпг 
предепнпг карактера, затешених вредпсти и капацитета предела. Планским рещеоима је пптребнп 
пмпгућитипшуваое и унапређеое карактеристишне структуре и слике руралних предела и пшуваое 
архитектпнскпг идентитета насеља. У тпм смислу защтитити и пшувати највредније аутентишне 
пределе, лпкалне симбпле, културнп-истпријске вреднпсти, хармпнишан пднпс изграђенпг и 
птвпренпг прпстпра, усппставити традиципналан нашин кприщћеоа пбраде земљищта у функције 
предепнпг диверзитета и пшувати традиципналну архитектуру.  
 
Развпј урбанпг предела (насеља Ада и Мпл) кпје је излпженп брпјним и кпнфликтним притисцима 
развпја, али и ппседује знашај за квалитет живпта станпвнищтва, треба пбезбедити крпз 
унапређеое/пшуваое слике и структуре урбанпг предела и креираое ппзитивнпг архитектпнскпг 
идентитета насеља. Пптребнп је сашувати идентитет и структуру урбанпг насеља, пшувати и 
унапредити специфишан карактер делпва насеља, пбезбедити урбани ред, афирмисати културне 
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вреднпсти насеља и делпва насеља, и ппдрушја ппсебне атрактивнпсти. Пшувати и унапредити пднпс 
физишке структуре насеља, прирпдних пснпва развпја и неппсреднпг пкружеоа и защтитити и 
афирмисати кпмппненте прирпде у насељу и јавне прпстпре.  
 
У насељима, защтита бипдиверзитета се заснива на ствараоу и пдржаваоу зелених ппврщина. 
Фпрмираое система зелених ппврщина насеља, дппринпси ппвезиваоу прирпдне средине са 
урбаним прпстпрпм. 
 

1.7. Прганизација ппштине Ада 
 

Ппщтина је пснпвна теритпријална јединица у кпјпј се пстварује лпкална сампуправа. Пбразује се за 
једнп или вище насељених места, пднпснп катастарских ппщтина и пп правилу има минимум 10.000 
станпвника. 

Ппщтина пстварује свпје надлежнпсти на пснпву Устава, закпна и статута ппщтине и има правп да се 
бави свим питаоима пд лпкалнпг интереса, псим пних питаоа кпја су дпдељена у надлежнпст некпм 
другпм нивпу власти. 

Ппслпви ппщтине су ппслпви сампсталне надлежнпсти и пренесени ппслпви државне управе. 

Ппслпви из сампсталне надлежнпсти ппщтина пбухватају ппслпве на плану регулатпрних радои и 
управљаоа ппщтинпм и ппслпве пружаоа услуга. У ппслпве регулатпрних радои и управљаоа 
ппщтинпм спада дпнпщеое развпјних, прпстпрних и других планпва и прпграма, бучета и заврщнпг 
рашуна бучета, управљаое ппщтинскпм импвинпм, пбразпваое ппщтинске административне службе 
и др. У ппслпве пружаоа услуга уређеое и пбезбеђеое пбављаоа кпмуналних делатнпсти, 
пбављаое специфишних услуга у пбласти културе, пбразпваоа, сппрта, здравства, спцијалне защтите, 
туризма, угпститељства, защтите живптне пкплине и у другим пбластима привреде и друщтвене 
делатнпсти. 

Пренесени ппслпви државне управе су ппслпви кпје Република пренпси на ппщтину кад је тп пп 
закпну уз претхпднп пбављене кпнсултације са ппщтинама. Приликпм пренпщеоа ппслпва државне 
управе на ппщтине, Република је дужна ппщтинама дпделити и финансијска средства и пбезбедити 
друге пптребне услпве за оихпвп ефикаснп изврщаваое. 

1.7.1. Ппштина Ада-прганизација ппштинске управе 

Пргани лпкалне сампуправе, оихпва структура, надлежнпсти и пквир делпваоа, кап и улпга псталих 
прганизација и институција на лпкалнпм нивпу, али и  грађана, регулисан је Закпнпм п лпкалнпј 
сампуправи. Ппред пвпг закпна, рад лпкалне сампуправе је детаљније уређен и Статутпм кпји дпнпси 
Скупщтина ппщтине Ада, а кпји је највищи правни акт јединице лпкалне сампуправе. 

Пргани Ппщтине су: Скупщтина ппщтине, председник Ппщтине, Ппщтинскп веће и Ппщтинска управа. 

Ппщтинскп веће шине председник Ппщтине, заменик председника Ппщтине, кап и 9 шланпва 
Ппщтинскпг већа. Председник Ппщтине је председник Ппщтинскпг већа. 

Чланпви ппщтинскпг већа пбављају ппслпве у пбластима пдређеним актпм п избпру, а укпликп актпм 
п избпру тп није ушиоенп, Веће пдређује пбласти за шије праћеое су задужени, пплазећи пд оихпве 
струшнпсти и стешенпг искуства. Тп су иппслпви у вези задпвпљаваоа пдређених пптреба грађана у 
пбласти културе, здравства, спцијалне защтите, пбразпваоа, друщтвене бриге п деци, физишке 
културе и јавнпг инфпрмисаоа. Једна пд знашајних пбласти је здравље.  

Пдлукпм Скупщтине ппщтине Ада, шлан ппщтинскпг већа задужен за здравствп именпван је за 
председника Савета за здравље. Савет се састпји пд представника лпкалне сампуправе, представника 
удружеоа грађана из реда пацијената, здравствене устанпве са теритприје ппщтине Ада и надлежне 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5


133. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

филијале републишкпг фпнда за здравственп псигураое. 

Члан ппщтинскпг већа задужен за здравље, у раду ппщтинскпг већа впди рашуна и утише у пбластима 
рада пд знашаја за јавнп здравље у Ппщтини Ада, а нарпшитп када су у питаоу: кпмуналне делатнсти, 
защтита живптне средине, друщтвене делатнпсти (здравствена и спцијална защтита, пбразпваое, 
сппрт, пмладина, култура), урбанизам и планираое и финансије. Теснп сарађује са защтитникпм 
права пацијената Ппщтине Ада, радним телима Ппщтине Ада пд знашаја и утицаја за јавнп здравље  и 
прати рад Дпма здравља Ада. У сталнпм је кпнтакту са Завпдпм за јавнп здравље Кикинда. 

1.7.2. Систем здравствене заштите у ппштини Ада 

Дпм здравља Ада је сампстална здравствена устанпва за спрпвпђеое примарне здравствене защтите 
на теритприји ппщтине Ада, пднпснп на теритприји насљених места Ада, Мпл, Утрине, Стеријинп и 
Пбпроаша. 
 
Укупан брпј заппслених у Дпму здравља Ада је 79 радника. Пд тпга је 77 радника је угпвпрен са 
Републишким завпдпм за здравственп псигураое, а 2 се финансирају из сппствених средстава. 
 
Дпм здравља пбезбеђује стандардне специјалистишке услуге станпвнищтву  и тп: интерниста и 
неурппсихијатр. 
 
Службе Дпма здравља Ада: 

 
1. Служба за здравствену защтиту пдраслих станпвника са хитнпм медицинскпм ппмпћи, кућним 
лешеоем и здравственим негпм 

 Пдељеое за здравствену защтиту пдраслих станпвника 

 Пдељеое за хитну медицинску ппмпћ 
 

2. Служба за здравствену защтиту жена, деце, щкплске деце и пмладине са ппливалентнпм 
патрпнажпм 

 Пдељеое за здравствену защтиту жена са ппливалентпм патрпнажпм 

 Пдељеое за здравствену защтиту деце, щкплске деце и пмладине 
 

3. Служба за специјалистишке кпнсултативне делатнпсти, радиплпщку и лабпратпријску 
дијагнпстику 

 Пдељеое радиплпщке и лабпратпријске дијагнпстике 

 Пдељеое за специјалистишке кпнсултативне делатнпсти 
 

4. Служба за стпматплпщку здравствену защтиту 
 
5. Служба за правне, екпнпмскп-финансијске, технишке и друге ппслпве 
 

Ппдатци п: 

 Стаоу текућег рашуна 

 Финансијским извещтајима ( Заврщни рашун за 2018., 2017. и 2016., гпдину) 

 Финансијским планпви(  Финансијси план за 2019., 2018., 2017. и 2016. гпдину) 

 Планпвима набавке (План јавне набавке за 2019., 2018., 2017. и 2016. гпдину) 

 Планпвима рада (План рада за 2019., 2018. и  2017. гпдину) 

 Залихама лекпва 
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 Залихама  медицинскпг материјала 

 Ппреми 
 

Мпгу се у свакп време преузети на http://www.dzada.co.rs/rs_dokumenti.php. Ппказатељи стаоа у  
извещтајнпм перипду јаснп гпвпре да се рад Дпма Здравља Ада пдвијап рестриктивнп, у ппјединим 
трнутцима изван пдпбрених бучетских средстава ппщтине Ада, кпја су надпкнађена ребаланспм 
бучета. 
 
Агенција за акредитацију здравствених устанпва Србије дпделип је у јуну 2015. гпдине Дпму здравља 
Ада СЕРТИФИКАТ П АКРЕДИТАЦИЈИ на перипд пд СЕДАМ гпдина пд јуна 2015. дп јуна 2022. гпдине. 
 
Развпјем приватне лекарске праксе, станпвници ппщтине Ада мпгу кпристити и услуге приватних 
специјалистишких лекарских устанпва. 

 
Пацијенти преписане лекпве изабраних лекара мпгу ппдићи  у апптекама, кпје се налазе у Ади, Мплу, 
Утринама. 
 
За превентивне здравствене пптребе станпвнка ппщтине Ада надлежан је Завпд за јавнп здравље 
Кикинда. Тп је специјализпвана здравствена устанпва кпја пбавља превентивну здравствену 
делатнпст за ппдрушје Севернпбанатскпг пкруга у шијем је саставу и ппщтина Ада.  
 
Пснпвне делатнпсти Завпда за јавнп здравље Кикинда пстварују се на вище нивпа крпз следеће 
активнпсти у пквиру хигијенскп екплпщке, епидемиплпщке, микрпбиплпщке и спцијалнп медицинске 
делатнпсти: 

 Прати, прпцеоује и анализира здравственп стаое станпвнищтва, стаое живптне средине и 
ризика пп здравље станпвнищтва, 

 прати и прпушава здравствене прпблеме и ризике пп здравље станпвнищтва, 

 спрпвпди елементе здравствене пплитике, планпве и прпграме са мерама и активнпстима 
намеоеним пшуваоу и унапређеоу здравља станпвнищтва, 

 врщи прпцену ефикаснпсти, дпступнпсти и квалитета здравствене защтите; 

 планира развпј струшнпг усаврщаваоа здравствених радника и здравствених сарадника, 

 ппдстише развпј интегрисанпг здравственпг инфпрмаципнпг система, 

 прикупља, пбрађује и анализира демпграфске ппдатке (мпрталитет и мпрбидитет 
станпвнищтва), 

 пбавља ппслпве здравствене статистике и инфпрматике, 

 ушествује у пбављаоу струшнпг надзпра, 

 врщи примеоена истраживаоа у пбласти јавнпг здравља, 

 сарађује и развија партнерствп у друщтвенпј заједници на идентификацији и рещаваоу 
здравствених прпблема станпвнищтва, 

 кппрдинира, усклађује и струшнп ппвезује рад здравствених устанпва из Плана мреже за 
теритприју за кпју је пснпван, 

 врщи мереоа и анализе фактпра ризика с аспекта кпнтаминације впде за пиће, ппврщинских 
впда, намирница, предмета ппщте упптребе, ваздуха, буке, щкплске и предщкплске хигијене, 

 врщи испитиваоа физишкп хемијских ппказатеља хигијенске исправнпсти намирница, 
предмета ппщте упптребе, впда за пиће, впда за купаое и рекреацију, 

 испитиваое квалитета ваздуха у кпмуналнпј средини; 

 праћеое исхране ппјединих категприја станпвнищтва, с прпценпм ризика пп здравље, 

 врщи примеоена истраживаоа у пбласти јавнпг здравља, екплпгије и епидемиплпгије, 

http://www.dzada.co.rs/rs_dokumenti.php
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 прати хигијенске услпве ппд кпјима станпвнищтвп живи и ради; 

 врщи надзпр над пбјектима друщтвене исхране, дешијим устанпвама, интернатима, щкплама, 

 врщи хигијенскп епидемиплпщке мере надзпра, прганизпваоа и спрпвпђеоа мера защтите пд 
ппјаве и щиреоа заразних бплести, интрахпспиталних инфекција, 

 пбавља ппслпве дезинфекције, дератизације и дезинсекције, 

 пбавља здравствени преглед лица заппслених у прпизвпдои и прпмету живптних намирница, 
лица у здравственим и дешијим устанпвама, 

 пбавља здравствени преглед лица стављених ппд здравствени надзпр, 

 врщи прпцену ризика мпгућих епидемија, 

 ушествује у прпграмима спрешаваоа и сузбијаое заразних и незаразних бплести, 

 врщи микрпбиплпщке анализе клинишке микрпбиплпгије и серплпгије, 

 врщи ппслпве санитарне микрпбиплпгије (микрпбиплпщке прегледе впде, живптних 
намирница и предмета ппщте упптребе), 

 врщи пптребне анализе при санитарним прегледима, 

 предлаже прпграме и планпве за пшуваое и унапређеое здравља станпвнищтва, 

 врщи инфпрмисаое, пбразпваое и пбуку пппулације п сппственпм здрављу; 

 врщи инфпрмисаое, пбразпваое и пбуку пппулације п защтити живптне средине, 

 бави се саветпдавним радпм, 

 ушествује у прпјетима и активнпстима за защтиту здравља и унапређеое живптне средине, 

 специјалистишка медицинска пракса: пва делатнпст пбухвата – медицинске кпнсултације и 
лешеое у пбласти специјалистишких грана медицине пд стране дпктпра специјалиста, 

 псталп пбразпваое: пва делатнпст пбухвата – пбразпваое кпје није дефинисанп према 
степену пбразпваоа, кап щтп су: све врсте пбука из здравствене защтите, прпвере знаоа из 
пбласти здравствене защтите, прганизује и спрпвпди практишну наставу у тпку щкплпваоа и 
струшнпг усаврщаваоа здравствених радника и здравствених сарадника и сл. 

 услуге псталпг шищћеоа: пва делатнпст пбухвата – дезинфекцију пбјеката и унищтаваое 
щтетпшина (инсеката-дезинсекције, глпдара-дератизације) у зградама, на брпдпвима, 
впзпвима и другде. 

 
1.7.3. Пбразпваое  

 
У ппщтини Ада функципнищу предщкплска устанпва за васпитаое и пбразпваое, две щкпле за 
пснпвнп пбразпваое, средоа технишка щкпла и щкпла за пснпвнп музишкп пбразпваое. 
 
Првп пбданищте у Ади птвпренп је јпщ давне 1876.гпдине. Предщкплска устанпва ,,Чика Јпва Змај’’, 
кпја ппд пвим именпм функципнище пд 1964.гпдине, пбезбеђује услпве за пплудневни ицелпдневни 
бправак, у щест пбјеката у Ади, шетири у Мплу и пп једнпм на Пбпроаши и у Утринама,деце 
предщкплскпг узраста. Пбезбеђен је васпитнп-пбразпвни рад, превентивна здравствена испцијална 
защтита и спрпвпђеое предщкплскпг припремнпг прпграма.  
 
У свакпј щкплскпј гпдини приметан је псетни пад уписа пп свим нивпима васпитаоа и пбразпваоа. 
 
Шкпла ,,Чех Карпљ’’ у Ади пбухвата 5 васпитнп-пбразпвних устанпва, у кругу пд 30 км. Шкпла кпја 
сеналази у центру града је псмпразредна, настава се извпди на пба језика у званишнпј 
упптреби(српскпм и мађарскпм). У щкпли на Утринама и у тзв. Барапарт щкпли настава се извпди 
самп намађарскпм језику. У насељеним местима Стеријинп и Пбпроаша функципнище и 
кпмбинпванппдељеое.  
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У Ади функципнище пделеое за децу пметену у развпју.  
 
Пснпвна щкпла ,,Нпвак Радпнић’’ се налази у центру Мпла. Ушеници ппхађају наставу на дванаставна 
језика, на мађарскпм и на српскпм наставнпм језику. Шкпла сеналази у старпј згради са дпграђеним 
нпвим делпм и нпвпм салпм за извпђеоенаставе физишке културе.  
 
Технишку щкплу у Ади ушеници ппхађају наставу намађарскпм и српскпм наставнпм језику. У щкпли 
ппстпје шетири пбразпвна смера и тп:мащинствп и пбрада метала, електрптехника, текстилствп и 
грађевинарствп. Ппстпје пбразпвни прпфилиза щкплпваое у трајаоу три или шетири гпдине. Настава 
се пдвија у једнпј згради,а щкпла ппседује ипрпизвпднп-услужне радипнице за практишну наставу. 
Шкпла пбавља и пбразпваое за ванреднеушенике. 
 
Шкпла за пснпвнп музишкп пбразпваое,,Бартпк Бела’’ се налази у Ади али паралелнп функципнище 
ипделеое у Мплу. У щкпли се извпди настава на двајезика, у двпгпдищоем, шетвпрпгпдищоем или 
щестпгпдищоем трајаоу. Пбразпвнп-васпитни рад сепрганизује пп пдсецима за: клавир, виплину, 
флауту, хармпнику, виплпншелп, тамбуру, гитару и сплппеваое. 
 
Мнпгп младих људи пдлази на щкплпваое у Мађарску, щтп је разумљивп с пбзирпм да је вище пд 
80% станпвнищтва мађарске наципналнпсти, а велики деп се никада не врати у ппщтину. Нажалпст у 
ппщтину се, збпг смаоених щанси за заппщљаваое, не врати и већи деп пних кпји заврще факултете 
у земљи. Тп је нарпшитп билп израженп крајем прпщлпг века а тај се тренд и даље наставља. 
 

1.7.4. Спцијална заштита 
 

Ситуација у пбласти спцијалне защтите у ппщтини Ада карактерищу ппказатељи слишни кап и у 
другим впјвпђанским ппщтинама: депппулација села, пад наталитета, смаоеое незаппсленпсти и 
пптреба за пбразпванпм раднпм снагпму тренду тренутнпг технплпщкпг развпја, раст брпја старијих 
лица и ппрпдица без егзистенцијалних живптних услпва са малим месешним примаоима, прпсешнп 
слаба пбразпвна структура старијег станпвнищтва, кап и кпнстантан ппраст старих лица прекп 60 
гпдина старпсти. 
 
Ранији највећи прпблем била је незаппсленпст збпг затвараоа фирми и радои пднпснп 
приватизације, щтп у великпј мери утицалп на даље псирпмащеое станпвнищтва. Данас је тај трнд 
заустављен али квалификпвана радна снага је и даље прпблем за ппслпдавце у ппщтини Ада. Збпг 
пдласка радне снаге ван граница земље, ппвећап се и брпј ппрпдица старије пппулације пслпоен на 
сппствене прихпде кпји су неадекватни живптним пптребама шиме је  угрпженп и здравственп стаое 
станпвнищтва. 
 
Прганизације ангажпване на пружаоу и развпју спцијалних услуга на нивпу Ппщтине Ада су: 

• Центар за спцијални рад 
• Дпм за старе и пензипнере Мпл 
• Лпкална сампуправа 
• Невладин сектпр 
 

Ефикасна спцијална защтита ппдразумева кпнкретне прпграме за превенцију пренпса спцијалних 
прпблема, активнпсти усмерене на ппјединца, ппрпдице у ризику и маргинализпване групе, 
активнпсти за групе са ппсебнпм ппдрщкпм (деца без рпдитељскпг стараоа, деца у сукпбу са 
закпнпм, пдрасли и стари несппспбни за сампсталан живпт, пспбе са инвалидитетпм и жртве насиља 
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и злпстављаоа). 
 
Унапређеое рада пптребнп је на следећим ппдрушјима: 

 Размена инфпрмација између разлишитих система, 

 развпј алтемативних пблика защтите, 

 сарадоа и партнерски пднпс са НВП кап пружапцима услуга, 

 дпгпвараое и угпвараое пкп нивпа услуга између ЦСР, НВП и приватних пружалаца услуга. 

На теритприји Ппщтине Ада усппстављене су три спцијалне услуге 

 Дневни бправак за стара лица, 

 ппмпћ у кући, 

 кућна нега. 

Припритетне циљне групе дефинисане пружаоем  услуга спцијалне защтите Ппщтине Ада: 
 

 Старији, 

 деца и млади, 

 пспбе са инвалидитетпм, 

 жене  

 рпми. 
 

1.7.5. Деца: рани развпј кап императив 
 

Ранп детиоствп је најважнија фаза у развпју целпкупнпг шпвекпвпг живпта. Рана искуства у детиоству 
утишу на здравље, развпј и пбразпваое дп краја живпта. Ппстпје једнпставни и делптвпрни нашини 
кпји пмпгућавају пптималан развпј детета. Инвестираое у децу је важан деп екпнпмије.Такп се 
ппвећава верпватнпћа да ће деца бити укљушенија у пбразпвни систем и ппстати пдрасле пспбе с 
бпљим здрављем, вищим прихпдима и већем спцијалнпм укљушенпщћу. 
 
Раздпбље ранпг развпја детета нуди ппсебну прилику да се предузму правпвремене интервенције и 
тиме избегну или ублаже прпблеми у каснијем развпју. С пбзирпм да у пвпм перипду важну улпгу 
игра рпдитељ/старатељ, друщтвена заједница је дужна псигурати ппдрщку у тпј псетљивпј фази. 
Баланс између ппсла и ппрпдишних пбавеза тещкп је ппстићи и ту је неппхпдан флексибилан став 
свих субјеката, актера у пвпј фази развпја. Збпг тпга улагаое у прпграме за децу и ппрпдицу има 
далекпсежне ппзитивне ефекте на целпкупнп друщтвп. Дпбар ппшетак пмпгућава да деца развију 
свпје пптенцијале, а дпбити кпје друщтвп има пд улагаоа у рани развпј деце су:  

 Већи пбухват пбразпваоем, 

 већа спцијална укљушенпст и 

 нижи издаци за здравствп и спцијалну защтиту. 

Задатак и циљ устанпве Предщкплске устанпве ,,Чика Јпва Змај’’, кап једине устанпве на теритприји 
ппщтине шија је делатнпст предщкплскп пбразпваое и васпитаое, је да пбезбеде здравп пкружеое 
за развпј детета, да крпз игру деца уше п себи, свпјпј пкплини, људима и свету пкп оих. 
УПредщкплскпј устанпви ,,Чика Јпва Змај’’ теже да разнпликим васпитнп-пбразпвним прпграмима 
ппдстакну интелектуални, спцип-емпципнални и физишки развпј детета,да негују аутентишне пптребе 
и индивидуалне склпнпсти свакпг детета, да развију оегпве сппспбнпсти кпмуникације и 
креативнпсти, какп би се дете успещнп укљушилп у друщтвену заједницу. У прганизацији психплпщкп-
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педагпщкпг рада ангажпвани су: педагпг, психплпг, дефектплпг лпгппед, библиптекар медиатекар, 
дијететишар – нутриципниста, сарадник за здравствену защтиту и безбеднпст, сарадник за сппртске 
активнпсти, васпиташи, медицинске сестре, кап и технишкп пспбље Устанпве. 
 
Сваке гпдине издваја све вище бучетских средстава за финансираое предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа и листе шекаоа су се смаоиле. 
 

1.7.6. Млади кап раоива група 
 

Млади су у целпм свету преппзнати кап група пд ппсебнпг интереса у ппщтпј пппулацији. 
Младиљуди, пп дефиницији Уједиоених нација, представљају будућнпст и пни су најисплативија 
дугпрпшна инвестиција једнпг друщтва. 
 
Здрави стилпви живпта ппдразумевају свеукупан нашин живпта кпји впди бпљем здрављу. Тп је израз 
кпји пбухвата скуп навика и пбишаја на кпји утише, меоа га, ппдстише или пгранишава дпживптни 
прпцес спцијализацијеа заппшинје у ранпј младпсти. 
 
Млади су пред изазпвима кпја се тишу ппщтег здравља, приметнп је да су генерације кпје дплазе у 
ппвећанпм ризику и да је из генерације у генерацију здравље младих све угрпженије. Резултати  
указују на тп да су впдећи ризици пп здравље младих све већа злпупптреба дувана, алкпхпла, 
пппјних дрпга, виспк нивп ппвреда (сапбраћајнитрауматизам, занемариваоа и злпстављаоа). 
Такпђе, здравственп стаое младих карактерище и лпще менталнп здравље са све вищпм стпппм 
ппремећаја ппнащаоа, бплести зависнпсти, депресије и сампубистава, кап и ниска стппа 
кпнтрацептивне защтите са све већим ппрастпм сексуалнп пренпсивих инфекција. 
 
Најшещћи прпблеми кпјима се данащои млади сусрећу у Ппщтини Ада су: 

 Прпблеми менталнпг здравља 

 физишка неактивнпст и неправилна исхрана 

 прпблеми репрпдуктивнпг здравља, 

 злпстављаое, занемариваое и ппвреде. 

Издвајаое раоивих група станпвнищтва, и тп младих пд 10-18. гпдина, старијих пд 65. гпдина, пспба 
са инвалидитетпм и лица са менталним сметоама, у групу кпја у  друщтвумпжеда нпси пптенцијалне 
прпблеме, данас сматрамп кап ппследицпм недпвпљне едукпванпсти станпвнищтва. 
 
Целпкупна активнпст у раду са младима  у Ппщтини Ада, мпра бити усмерена, актуелнп, на 
превенцију бплести зависнпсти, кпја јесте битан деп превенције и прпмпције менталнпг здравља, али 
не и једини. Идентификпвана је пптреба за едукацијпм адплесцената на тему менталнпг здравља 
адплесцената, са циљем, какп благпвременпг јављаоа струшним лицима у слушају ппјаве тегпба 
психишке прирпде, такп и спрешаваоа негативне кпнптације кпје јављаое психијатрима и 
психплпзима у лпкалнпј средини нпси са спбпм. 
 
Ппред тпга, намеће се пптреба ппмпћи пвпј дпбнпј групи у превазилажеоу стреса, рад са децпм и 
адплесцентим кпји су жртве врщоашкпг насиља и насиља у ппрпдици. Честп преппзнат прпблем је и 
ппјава неприлагпђенпг ппнащаоа, сампппвређиваоа, депресивнпг распплпжеоа. 
 
Дпсадщоа искуства рада у раду самладима, кап впдећи прпблем намеће се недпстатак пдгпварајућег 
струшнпг кадра, пднпснп регипн  нема ниједнпг специјалисте дешје и адплесцентне психијатрије. 
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Фпрмираоем  институције за младе на нивпу Ппщтине Ада пбезбедип би се свим младим људима 
сет здравствених услуга кпје су: ппверљиве и квалитетне, заснпване на пптребама младих, а кпје 
пбављају мптивисани, пријатељски распплпжени и едукпвани здравствени радници у безбеднпм 
пкружеоу за младе и у шијем планираоу, спрпвпђеоу, праћеоу и пцеоиваоу млади имају кљушну 
улпгу. Ппсебан нагласак мпра бити стављен  на савладаваое изазпва за здравље са кпјима се 
супшавају млади људи, кпји су већ у неппвпљнпм друщтвенпм и екпнпмскпм пплпжају. Заједнишки 
рад међу сектприма, кпји су пд знашаја за здравље и развпј младих, треба да буде пут за ствараое 
такве средине у кпјпј ће сви млади имати услпве за пбезбеђеое физишкпг и менталнпг здравља, 
психишкпг и емпципналнпг благпстаоа, слпбпду пд злпстављаоа и искприщћаваоа, кап и знаое и 
прилику да впде здрав живпт. 
 
У извещтајима п раду Дпма здравља Ада за 2015, 2016. и 2017. гпдину нема ппдатака п младима 
пбплелим пд: пплнп пренпсивих бплести, намерних прекида труднпће, малплетнишким труднпћама, 
ппкущаја сампубиства међу младима, пбплеваое младих пд хрпнишних незаразних бплести, пре 
свега гпјазнпст и депресија. 
 

1.7.7. Старији кап раоива група 
 
У Србији, стари су уврщтени у раоиве групе ппсле  деце и младих и жена. Раоиве групе су групе 
кпјима је, услед специфишне разлике у пднпсу на дпминантну пппулацију, пптребна дпдатна ппдрщка 
какп би се мпгле равнпправнп укљушити у живптне тпкпве заједнице. За идентификацију 
најраоивијих  група кпристе се специфишни индикатпри, при шему избпр индикатпра зависи пд нивпа 
развијенпсти заједнице. У сущтини, најраоивије су  пне групе кпд кпјих сви елементи раоивпсти 
теже ка истпм циљу, пднпснп присутнп је лищаваое нешега  у ппгледу здравља, физишкпг стаоа, 
пбразпваоа и знаоа, прихпда и екпнпмскпг стаоа. Тп су групе кпје су највище излпжене утицају 
щтетних фактпра, имају најмаое щансе за преживљаваое и најлпщији квалитет живпта. 
 
Стари су свуда стари па и у Ппщтини Ада. У пднпсу на дпминанту пппулацију, старима  теже дпступни 
фактпри самппствариваоа, кап щтп су пбразпваое, ппсап, здравствени и културни ресурси, 
спцијална ппдрщка и сл, щтп за ппследицу има ускраћенпст и шестп немпгућенпст, и тп: 

 Финансијску (живпт у сирпмащтву), 

 статусну (немпгућнпст да се прате минимални стандарди свпјствени лпкалнпј  заједници), 

 спцијалну (искљушенпст из упбишајених тпкпва  лпкалне заједнице), 

 развпјну (маоа мпгућнпст за исппљаваое и развпј лишних пптенцијала), 

 изражајну (маоа мпгућнпст исказиваоа сппственпг мищљеоа и ставпва). 

Свака пд пвих ускраћенпсти и се негативнп пдражава на здравље, при шему је тај негативан утицај 
знатнп израженији укпликп се вище ускраћенпсти и јавља истпвременп, щтп је кпд  ппјединих 
припадника пппулације старих шест слушај. Уз тп ппједини припадници пппулације старих су шестп 
излпжени лпщим живптним услпвима и негативним живптним дпгађајима, уз низак нивп спцијалних 
щтитпва (знаое, нпвац, мпћ, спцијалне везе),щтп све скупа ствара псећај губитка кпнтрпле над 
сппственим живптпма и ппјашава негативан утицај на здравље. 
 
У супшаваоу са прпблемима кпје припадници пппулације старих кап раоива група имају, пдпснпвнпг 
је знашаја да Ппщтина Ада, кап друщтвена заједница ппнуди мпгућнпст задпвпљаваое неппхпдних 
пптреба за самппствариваое, щтп захтева ппдрщку пд лпкалне заједнице за: 
 
Адекватну живптну средину и спцијалну структуру. Дпмен живптне средине и спцијална структура 
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су међуспбнп теснп ппвезани, такп да ппдрщка у пвим дпменима захтева исте интервенције и 
друщтвена ппредељеоа, међу кпјима су пд највећег знашаја превазилажеое сирпмащтва, развпј 
спцијалнпг капитала и ппщтпваое људских права.  
 
Бпрба прптив сирпмащтва је пд изузетнпг знашаја, с пбзирпм да је сирпмащтвп већинпм једна пд 
кљушних карактериста пппулације старих, при шему се не мисли самп на прихпде, већ и на све 
ппследице сирпмащтва кап щтп су спцијална искљушенпст, спутанпст развпјних мпгућнпсти и 
неприступашнпст друщтвених ресурса. На индивидуалнпм нивпу сирпмащтвп је мпгуће ублажити 
разним мерама спцијалне защтите, а на нивпу Ппщтине Ада пд највећег знашаја су ппзитиван 
екпнпмски раст и спцијлна правда, тј. смаоеое неједнакпсти. Спцијални капитал (пдражава степен 
друщтве кпхезије), се мпже ппвећати стимулисаоем ушещћа пппулације старих грађана у живпту 
лпкалне заједнице, щтп је пд ппсебнпг интереса јер им се на тај нашин пружа мпгућнпст лишнпг 
исказиваоа и преузимаоа равнпправних улпга.  
 
Систем здравствене заштите. За пппулацију старих, систем здравствене защтите представља једну пд 
кљушних пптппра, ппгптпвп акп се пбезбеђује кап спцијалнп правп, акп је дпступна свима и акп је у 
средищту система пацијент, а не дијагнпза бплести. У прилпг тпме Закпнпм п здравственпј защтити су 
дефинисанп је да се средства за здравствену защтиту лица старијих пд 65 гпдина пбезбеђују из 
бучета Републике Србије а Закпнпм п здравственпм псигураоу, псигураници су и лица кпја су 
спцијалнп угрпжена и на тај нашин стишу правп на кприщћеое здравствене защтите, щтп пптврђује да 
у Србији Систем здравствене защтите пружа адекватну ппдрщку припадницима раових категприја, 
међу кпјима су и стари. 
 
Здравственп ппнашаое:Ризишна ппнащаоа (пущеое, неправилна исхрана, злпупптреба алкпхпла  и 
сл), кпја су пдгпвпрна за настанак разлишитих хрпнишних пбпљеоа, су присутнија кпд припадника 
пппулације старих групација. Из тпг разлпга, ппред активнпсти усмерених на прпмену ризишнпг 
ппнащаоа, неппхпдна је ппсежнија спцијлна защтита и спрпвпђеое интервенција усмерених на 
узрпке ризишних пблика ппнащаоа, пднпснп на спцијалне детерминанте здравља. 
 
Све наведене ппдрщке мпрају се матријализпвати у Ппщтини Ада, ради ствараоа амбијента за 
задпвпљствп старих кап раоиве пппулације, ппшев пд: 
 
Ппмпћи, где ппсебан прпблем представљају преглпмазне административне прпцедуре, кпје се 
непрекиднп услпжоавају, а кпје самп пдбијају пне најнемпћније какп би евентуалнп и дпбили неку 
ппмпћ пд ппщтине и државе. 
 
Ппмпћи,  да дефинищу свпју пптребу, да знају да имају права на пбезбеђиваое услуге кпја би мпгла 
бити пдгпвпр на оихпву пптребу. Пптпм, да треба да знају кпме да се пбрате, кпјпј устанпви или 
прганизацији, али и да имају средстава да се превезу дп пптенцијалнпг места где на оихпву пптребу 
мпже да буде пдгпвпренп, ппсебнп у селима Стеријинп, Пбпрнјаша и Утрине. Треба да су физишки у 
мпгућнпсти да мпгу да се превезу. На крају, пптребнп је да буду писмени да би мпгли да пппуне 
пптребне фпрмуларе, разумеју упутства за пппуоаваое фпрмулара и прикупљаое све пптребне 
дпкументације. 
 
Ппмпћи, у вези ванинституципналих пблика збриоаваоа најстаријих, пппут сервиса ппмпћи у кући, 
неге у кући, сепскпг дпмаћина, герпнтплпщких клубпва, саветпвалищта.У тпм циљу Ппщтина Ада 
мпра да пбезбеди оихпву пдрживпст, будући да у највећем брпју слушајева зависе пд прпјектнпг 
финансираоа. Велика пптреба за таквим сервисима у сепским насељима, у кпјима се уз ппмпћ људи 
из месних заједница дплази дп старих кпји се налазе у стаоу спцијалне пптребе и кпјима је неки пд 
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видпва ппмпћи неппхпдан да би нпрмалнп функципнисали у свакпдневнпм живпту. Пдржаваое 
лишне хигијене или исхрана људима кпји су раднп активни не представља никакав прпблем, али 
људима кпји су нарущенпг здравственпг стаоа све се врти пкп тпга. А стари људи ппсебнп  у селима 
живе јакп тещкп, у изузетнп скрпмним услпвима, где је пптребнп даих тпкпм данапбилази герпнтп-
дпмаћица или медицинска сестра и прпверава да ли су у тпплпм, да ли имају щта да једу. Иакп су 
преднпсти таквих сервиса пгрпмне јер не захтевају инфраструктурна улагаоа, па самим тим имају и 
неуппредивп ниже трпщкпве функципнисаоа, а са спцијалнпг аспекта су прихватљивији јер не 
дпвпде дп измещтаоа старе пспбе из оенпг пкружеоа. 
 
Клубпви, су места где се стари псећају спцијалнп укљушени, а не пдбашени, где су друщтвенп активни, 
где су са људима истих интереспваоа, где неки пд оих прпведу цеп дан јер је тпплп и где мпгу 
дпбити кувани пбрпк, кпји им је једини тпкпм дана. Није клуб хир, какп се шестп мисли, негп пптреба, 
ту  кприсници шују щта се дещава, и стрепе щта ће даље бити и представља им једину разпнпду у 
живпту.  
 
Улагаоа у сигуран живпт старих је вид превенције. Таквим ппступаоем Ппщтина Ада, ће кпд 
пппулације старих смаоти сирпмащтвп, дискриминација, занемариваое, насиље и злпстављаое у 
ппрпдицама са ппремећеним пднпсима и недпстатак специфишних мера и услуга у лпкалнпј 
заједници у кпјпј живе.  
 
Све тп је гарант будућим генерацијама у Ппщтини Ада, за  неминпвну али сигурну и дпстпјанствену 
старпст.  
 

1.7.8. Безбеднпст у ппштини Ада 
 

Људска безбеднпст, у свпм најщирем смислу, пбухвата мнпгп вище пд пдсуства насилних сукпба. Пна 
пбухвата људска права, дпбрп управљаое, мпгућнпст пбразпваоа и здравствене защтите и ствараое 
услпва да свака јединка има мпгућнпст и слпбпду избпра приликпм пствариваоа свпјих пптенцијала. 
Сваки кпрак у пвпм смеру је, такпђе, и кпрак ка смаоеоу сирпмащтва, ппстизаоу екпнпмскпг 
напретка и спрешаваоу сукпба. Пдсуствп билп кпг пблика ускраћенпсти, пдсуствп страха и слпбпда 
будућих генерацијау Ппщтини Ада да наследе здравп прирпднп пкружеое, међуспбнп су ппвезани 
саставни делпви људске безбеднпсти, и стпга наципналне безбеднпсти.  
 
Према кпнцепту људске безбеднпсти у шијем фпкусу је ппјединац, институције Ппщтине Ада су дужне 
да грађанима пбезбеде сталну защтиту уместп ппвремене, пднпснп да делују превентивнп, а не 
реактивнп. Тп ппдразумева и институципналну пдгпвпрнпст да се развијају прпграми и услуге кпји 
пдгпварају пптребама лпкалне заједнице и у интересу су шланпва заједнице. 
 
Пснпвне кпмппненте људске безбеднпсти јесу „слпбпда пд страха“и и „слпбпда пд пскудице“. 
Кпнцепт људске безбеднпсти ппсматра стаое у седам разлишитих пбласти кпје утишу и на стаое 
безбеднпсти у лпкалнпј заједници: 
 

 Екпнпмска безбеднпст пбухвата прпблеме незаппсленпсти, задржаваоа раднпг места, лпщих 
услпва на раду, нејаднакпсти прихпда, спцијалнпг псигураоа и бескућнищтвп, 

 безбеднпст хране пднпси се на прпблеме физишкпг и екпнпмскпг приступа исправнпј храни, 
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 здравствена безбеднпст пбухвата ппследице изазване инфективним и паразитским 
бплестима, ХИВ и другим вирусима, загађеним ваздухпм и впдпм, кап и непдгпварајућег 
приступа услугама здравствених служби, 

 безбеднпст живптне средине пднпси се на унищтеое лпкалних и глпбалних екп-система, 
нестащицу пијаће впде, ппплаве и друге прирпдне неппгпде, нераципналнп кршеое щума и 
загађеое впде, ваздуха и земљищта, 

 лишна безбеднпст пбухвата ппаснпст пд физишкпг насиља кпје мпгу да врще разлишити актери, 
пд државе дп ппрпдице, затим безбеднпст на раду и у сапбраћају, 

 пплитишка безбеднпст пбухвата ппаснпст пд репресивних мера при шему ппстпји мпгућнпст 
угрпжаваоа и крщеоа људских права, 

 безбеднпст заједнице. 

Знашајна димензија људске безбеднпсти кпја се мпже истраживати, анализирати и мерити управп је 
безбеднпст заједнице. 
 
Ппщтина Ада кап лпкална заједница има правп да дппринпси и дпнпси пдлуке п свпјпј безбеднпсти и 
сигурнпсти. Евалуација, управљаое и ппбпљщаое безбеднпснпг пкружеоа јесте интерес свакпг 
грађанина и сваке заједнице. Да би лпкална заједница била безбедна, између псталпг, мпра: 

 Развијати партнерства актера заједнице,  

 превентивнп приступити прпблемима у заједници,  

 ппщтпвати специфишнпсти лпкалне заједнице  

 развијати виспк нивп тплеранције између субјеката заједнице, 

 ппстпјати пдгпвпрнпст свих субјеката заједнице за безбеднпсне услпве у заједници. 

Стараое п целпкупнпј безбеднпсти грађана и грађанки Републике Србије је у сущтини у надлежнпсти 
републишких пргана. Извпрне надлежнпсти лпкалне сампуправе, Ппщтини Ада пмпгућавају да у 
оенпм пквиру, ппред ппстпјећих пргана ппщтине пснује тела ради прпушаваоа кпнкретних питаоа 
безбеднпсти пд интереса за целу заједницу. Таквп телп анализа стаоа безбеднпсти у лпкалнпј 
заједници кпја се заснива на прикупљаоу и прпцени свих распплпживих и јавнп дпступних ппдатака, 
затим на утврђиваоу прпблема кпји утишу на безбеднпст грађана и на пдређиваое припритета. 
 
Прпцес прпцене стаоа безбеднпсти треба да буде свепбухватан и да крпз кпнсултације укљуши све 
битне представнике лпкалне заједнице какп би се стекап бпљи увид у прпблеме са кпјима се грађани 
супшавају. 
 

1.7.9. Рекреација и сппрт 
 

Центар за сппрт и физишку културу је устанпва прекп кпје се кппрдинира рад клубпва у ппщтини али и 
прганизација раднишкпг сппрта кпји је врлп развијен. У 23 сппртска клуба, кпји делују кап удружеоа 
грађана, пкупљенп је вище пд 2500 сппртиста, свих узраста.  
Најмаспвнији , и сппртпви са највећпм традицијпм, су фудбал и рукпмет. Сппртска инфраструктура 
задпвпљава пптребе клубпва јер је, углавнпм, пбнпвљена за пптребе СПРПВ-2007. Изградопм 
сппртске хале у пснпвнпј щкпли ,,Нпвак Радпнић’’ у Мплу кпмплетирана је инфраструктура за 
сппртпве у затвпренпм. 
 
Птвпрени терени у Рекреаципнпм парку ,,Тисин цвет’’ у Мплу и у Сппртскп-рекреаципнпм центру 
,,Адица’’ у Ади пбухватају терене за фудбал, мали фудбал, кпщарку, пдбпјку, тенис и пдбпјку на песку 
кап и трим-стазу у парку.  
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У двприщту пснпвне щкпле ,,Чех Карпљ’’ је ппстављенп игралищте за мали фудбал са вещташкпм 
травпм. 
 
Кпмплекс птвпрених базена ЈП,,Адица’’ је један пд најлепще урађених пбјеката, те врсте, у земљи и 
већ дуги низ гпдина привлаши велики брпј гпстију из пкплине. Нажалпст, недпстатак смещтајних 
капацитета је пснпвни узрпк збпг кпјег се пва врста туризма није развила и не дпнпси веће прихпде. 
 
Финансираое сппрта у ппщтини је, нажалпст, пснпвни разлпг щтп не ппстпји вище клубпва, псим ЖРК 
,,Пптисје’’ и ЖСТК ,,Млинпрпдукт’’, кпји су у мпгућнпсти да се такмише у квалитетним лигама, јер се 
пнп свпди на издвајаое из ппщтинскпг бучета, кпји је врлп рестриктиван, и на дпнације пријатеља 
сппрта, кпјих је све маое. 
 

1.7.10. Култура 
 

Главну улпгу у културним збиваоима у Ппщтини Ада  има градска библиптека са традицијпм јпщ из 
1860-те гпдине кап „Читалашкп друщтвп уједиоеоа".  

На теритприји ппщтине ради вище аматерских културних друщтава кап щтп су Чпбпљп, Араокапу, 
Вадвираг, Венус, Лпла, градски хпр Мусица Хумана кап и друге аматерске групе. У центру Аде се јпщ 
налази птвпрена сцена за летое манифестације. 

Гпдищое манифестације: 

 Жетелашки дани представљају манифестацију у склппу прпславе дана ппщтине Ада. Ппред 
жетелашкпг бала, интересантна су са етнплпщке стране, разна такмишеоа у кпщеоу и врщеоу 
жита, кпја се пбављају на стари традиципнални нашин, израда разних врста хлебпва и 
пекарских прпизвпда. 

 Лингвистишки дани „Сарващ Габпр" ппсвећени су Сарващу Габпру рпђенпм у ппщтини, кпји 
представља једнпг пд најзнашајнијих лингвиста мађарскпг језика. 

 Симппсиум „Нпвак Радпнић" кпји је пд 1995. гпдине прерастап у ликпвну кплпнију, пкупља 
академске ликпвне уметнике са теритприје наще и суседних земаља. Дела виспке уметнишке 
вреднпсти пстају власнищтвп ппщтине Ада и уједнп се бпгати фпнд градске галерије. 

 Сусрет љубитеља мптпр бицикала у прганизацији клуба Цпбра из Аде где се пкупљају и 
такмише власници и љубитељи мптпрбициклпва из земље и инпстранства. Манифестацију 
прати пригпдан забавни прпграм. 

 Такмишеоа у куваоу гулаща и рибљег паприкаща са пригпдним прпгрампм. 
Улишна манифестација Аранyкапу Васар нарпдних рукптвприна и забавнп веше у центру Аде, са 
нарпдним песмама и фплклпрпм уз прпдајну излпжбу предмета нарпдне рукптвприне 
(грншарствп, плетеое, вез, крзнарствп). 

 МИРК Међунарпдна излпжба рукптвприна и кплекципнарства. 

 Касашки дербији сппрткп туристишкпг карактера а ппсебнп Мемпријал „Др Стеван Петрпвић" 
кпји привлаше брпјне гпсте из земље и инпстранства. На великпм и дпбрп уређенпм 
хиппдрпму кпји спада међу највеће у нащпј земљи, пкупи се пд 5.000 дп 10.000 ппсетилаца. Уз 
све атракције кпоишкпг сппрта пве манифестације прати и бпгата угпститељска ппнуда. 

 Удружеоа љубитеља паса из Аде и Мпла сваке гпдине у рекреаципним паркпвима прганизују 
се Савезне и Међунарпдне излпжбе паса. 

  

Аматерске и културне прганизације: 
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 „МУЗИКА ХУМАНА“ - камерни хпр 
Чланпва 25-30.. 
Чланарине нема, углавнпм су пдрасли шланпви-финансирају се ппмпћу лпкалне сампуправе и 
ппмпћу разних кпнкурса.  
 

 Удружеое  за негпванје језика„САРВАШ ГАБПР“ 
Чланпва 20-25. 
Финансирају се пд шланарина и ппмпћу разних кпнкурса. 
 

 Група„КАЛАМАРИШ“  
Чланпва3 
Кпмппзитпри и извпдђаши дешјих песама. 
 

 „ВАДВИРАГ“ -Удружеое за негпваое традиције 
Чланпва пкп 230. (деце пкп 110, пдрасли пкп 120) 
Финансирају се пд шланарина, ппмпћу лпкалне сампуправе, ппмпћу разних кпнкурса, пд 
рпдитељских дппринпса и пд даваоа у закуп сале. 
 

 „АРАОКАПУ“ –Културнп удружеое 
Чланпва 50-55. (5-25 гпдина и 15-25 пдраслих) 
Баве се негпваоем традиције. 
Финансирају се пд шланарине, ппмпћу лпкалне сампуправе, ппмпћу разних кпнкурса и пд 
рпдитељских дппринпса. 
 

 „ЧПБПЉП“ – Културнп удружеое (Мпл) 
Чланпва 40-45 (деца и пдрасли) 
Финансирају се пд шланарина, ппмпћу лпкалне сампуправе, ппмпћу разних кпнкурса, пд 
рпдитељских дппринпса и пд даваоа у закуп сале. 

 

 „МИДНАЈТ“ –Плесни клуб 
Класишни плеспви, а баве се и дисцп плеспм. 
Чланпва 40-45 (деца и пмладина) 
Финансирају се пд шланарина, ппмпћу лпкалне сампуправе и пд рпдитељских дппринпса. 

 

 „ВЕНУС“ –Плесни клуб 
Класишни плеспви, а баве се и дисцп плеспм. 
Чланпва 40-45 (деца и пмладина) 
Финансирају се пд шланарина, ппмпћу лпкалне сампуправе и пд рпдитељских дппринпса. 

 

 „ОУ АДА ДЕНС“ –Плесни клуб 
Класишни и мпдерни плеспви 
Чланпва 170 
 

 „ЛПЛА“ – Културнп удружеое 
Баве се српским нарпдним плеспвима. 
Чланпва 170 (деца).. 
Финансирају се пд шланарина, ппмпћу лпкалне сампуправе и пд рпдитељских дппринпса. 
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 „ППТИСКИ ДПБРПВПЉНИ ДУВАЧКИ ПРКЕСТАР ВАТРПГАСАЦА“ 
Чланпва у Ади и Мплу 20-25 (деца и пдрасли) 
Финансирају се пд шланарина, ппмпћу лпкалне сампуправе и ппмпћу разних кпнкурса. 

 

 „БУЗАМЕЗП 7 ВИРАГА“ – Актив жена 
Чланпва 15-20 (пдрасли) 
Баве се негпваоем традиције. Израда адјанских мптива (рушни радпви), скупљаое старих 
предмета. 
 

 Кпмисија „МИЛЕЦЕНТЕНАРИЈУМ“ 
Чланпва 5-10 (пдрасли) 
Баве се сећаоем на истпријске дпгађаје. 

 

 КПМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ БАШТИНУ ЕВРППЕ (пснпванп 2004. гпдине) 
 
Пстала удружеоа 
 

 АКТИВА ЖЕНА I и II месне заједнице 

 УДРУЖЕОЕ ПЕНЗИПНЕРА МПЛА И АДЕ 

 ХПР ПРАВПСЛАВНЕ ЦРКВЕ У МПЛУ 

 АМАТЕРСКИ СЛИКАРИ 
 

1.7.11. Медији 
 

Радип Ада функципнище већ вище пд двадесет гпдина и свпјим делпваоем је избприп местп на 
мапи регипналних радип станица. Прпграм се емитује нпн-стпп на мађарскпм и српскпм језику.  
 
У ппщтини функципнищу и  два каблпвска пператера, у пквиру прпграма, псим реемитпваоа 
дпмаћих и страних канала, приказује се и емисије п знашајним културним, друщтвеним и пплитишким 
дпгађајима у ппщтини. Каблпвски пператер нуди и услугу интернета кап прпвајдер. 
 
Ађанска ,,Панпрама’’ је месешник кпји излази редпвнп већ вище пд деценије и бави се лпкалним 
темама. 
 

1.7.12. Верске заједнице и прганизације 
 

Дпминантна Религија у Ппщтини Ада хрищћанствп, пднпснп катплицизам и правпславље, кпје 
углавнпм представљају Катплишка и  Српска правпславна црква, дпк су маоим делпм заступљени и  
прптестантизам, ислам и јудаизам. 
 
Према пппису станпвнищтва 2011.гпдине, ппдатци за Ппщтину Ада су следећи: 
 
Укупан брпј станпвника: 16991, са следећим верским ппредељеоем: 

 Хрищћанске  верписппвести: 16073 

- правпславне верписппвести: 3193 
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- катплишке верписппвести: 12761 
- прптестанске верписппвеати: 93 
- пстали хрищћанске верписппвести: 8 

 Исламске верписппвести: 40 

 Јудеистишке верписппвести: 2 

 Истпшоашке верписппвести: 1 

 Пстале верписппвести: 4 

 Агнпстици: 1 

 Нису верници: 64 

 Нису се изјаснили: 490 

 Неппзнатп: 316 
 

За пптребе верписппвести, станпвници у Ппщтини Ада имају на распплагаоу: 

 Римпкатплишке парпхије у Ади и Мплу са пбјектима римпкатплишких цркава у Ади и Мплу, кпји 
представљају врлп лепе сакралне пбјекте са интересантним ентеријерпм и Римпкатплишку 
цркву Свети Гелерт на Утринама. 

 Правпславни храм у Ади, Храм Вазнесеоа Гпсппдоег, храм је пд стране Завпда за защтиту и 
наушнп прпушаваое сппменика културе НРС, стављен ппд защтиту државе и правпславну 
црквуСВЕТПГ САВЕ у Мплу са свпјим изванреднп лепим и вредним икпнпстаспм. 

Сарадоа између катплишке и правпславне верске заједнице је на традиципналнп виспкпм нивпу.  

У насељу Мпл ппстпје адекватни пбјекти за сахраоиваое ни на катплишкпм ни на правпславнпм 
грпбљу. 

Верске заједнице из сппствених извпра немају дпвпљнп финансијских средстава за пдржаваое свпјих 
пбјеката. Лпкална сампуправа ппщтине Ада у 2017. гпдини путем кпнкурса пбезбедила је 4,9 
милипна динара за суфинансираое прпјеката цркви и верских заједница.  

1.8. Живптни стилпви и јавнпздравствене пптребе грађана Ппштине Ада 
 

Дефинисаое јавнпздравствених пптреба са аспекта друщтвене заједнице се пгледа у оихпвпм 
прпцеоиваоу у циљу защтите здравља щире или уже друщтвене заједнице, путем финансираоа, 
дпнпщеоа закпнских мера и прпписа за пбпљеоа кпја спадају у групу спцијалних бплести или 
пбпљеоа кпја су маспвна, дугптрајна и кпд кпјих је лешеое скупп. 
 
Са аспекта здравствене службе, здравствени прпфесипналци преппзнају прпфесипналнп дефинисане 
или нпрмативне пптребе за здравственим услугама кпју ппјединац има, пд савета, превентивне 
услуге или терапијскпг ппступка. Пве пптребе се самп делимишнп ппклапају са ппаженим пптребама 
ппјединца, јер су здравствени прпфесипналци захваљујући свпм знаоу и искуству у мпгућнпсти да 
дефинищу и велики деп неппажених пптреба станпвнищтва. 
 
Здравствене пптребе имају тренд интензивнпг ппраста јер прате развпј здравствених технплпгија и 
развпј друщтва. Сагледаваое здравствених пптреба са аспекта ппјединца се најшещће ппажају када је 
здравље већ пщтећенп и када ппстпје симптпми кпји пметају функципнисаое пспбе. У зависнпсти пд 
интензитета ппремећаја кап и пд здравствене, ппщте културе и пбразпваоа ппјединца, зависи да ли 
ће пн бити свестан неке пптребе или не. Здраве пспбе или пспбе у ппшетнпм стадијуму бплести, без 
симптпма најшещће не ппажају пптребе за прпмпцијпм здравља или превенцијпм бплести. 
 
Захтеви за здравственим услугама настају када се ппјединци или група људи нађу у стаоу 
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здравствене пптребе, и када је пна преппзната или ппажена. Да би се пптреба манифестпвала 
захтевпм, пптребнп је да буду испуоена два пснпвна услпва: 

 да ппстпји мптив да се пптреба задпвпљи, 

 да ппстпји структура, прганизација или ппјединац кпјпј се захтев упућује (здравствени систем, 
здравствена служба пднпснп лекар). 
 

Ппажене, видљиве и пшигледне пптребе преппзнају у виду мпрталитета и мпрбидитета и изражавају 
захтевима за здравственим услугама а неппажене, невидљиве  се јављају кпд пспба кпје псећају неке 
симптпме, при шему захтеви за здравственим услугама вепма реткп стижу дп здравствене службе и 
неппхпднп их је активнп истраживати. 
 
Захтев за услугама здравствене службе Ппщтине Ада се мпже пписати кап акција или иницијатива да 
се ппажена здравствена пптреба задпвпљи. Исппљаваое захтева за здравственим услугама 
услпвљенп је демпграфским и спцијалнпекпнпмским фактприма: ппл, старпст, стаое здравља, кап и 
спцијални миље у кпме се фпрмира лишнпст пспбе са свпјим пснпвним вреднпстима. Ппред захтева 
кпји изражавају ппјединци или групе, у пракси се сусрећемп и са захтевима, пним кпји настају на 
иницијативу ппјединаца, али се настављају и ппнављају уз инсистираое здравствених радника. 
Према ппдацима, 70% свих захтева за услугама здравствене службе су изведени захтеви (на сваки 
први преглед у примарнпј здравственпј защтити дплазе у прпсеку два ппнпвна прегледа). 
 
Брпј захтева за здравственим услугама је већи пд кприщћеоа здравствених услуга, јер један деп 
захтева пстаје нереализпван у здравственпм систему или је упућен алтернативним системима (тзв. 
традиципнална медицина) или приватнпм сектпру. Кприщћеое здравствених услуга ппшиое пд 
мпмента усппстављаоа кпнтакта са здравственпм службпм и сразмеран је оенпј развијенпсти па се 
мпже рећи да га здравствена служба стимулище нудећи све већи брпј услуга углавнпм захваљујући 
развпју здравствених технплпгија. 
 
Кприщћеое услуга здравствене службе у Ппщтини Ада је неппсреднп ппвезанп са дпступнпщћу и 
приступашнпщћу тих услуга. Дпступнпст здравствене защтите представља сталнп и прганизпванп 
пружаое здравствене защтите кпја је прпстпрнп, материјалнп, културнп приступашна целпкупнпј 
заједници и тп у насељу Ада и Мпл сталнп, у селима Утрине, Пбпроаша и Стеријинп за време 
гпдищоих пдмпра  у пдређене дане пп плану рада Дпма здравља Ада. Да би задпвпљила пснпвне 
здравствене пптребе станпвнищтва здравствена защтита у ппщтини пп свпм садржају и пбиму је  
пдгпварајућа, благпвремена и спрпведи се прихватљивим метпдама. Здравствена защтита и 
здравствене услуге приступашне свима уз пбезбеђеое дпвпљнпг брпја здравствених прпфесипналаца 
кпје те услуге пружају.  
 
Приступашнпст здравствених услуга у Ппщтини Ада се сагледава крпз шетири димензије: 

 Недискриминација, кпја ппдразумева да здравствене услуге мпрају бити приступашне свима 
нарпшитп најугрпженијим и маргинализпваним пспбама и групама, 

 физишка приступашнпст, кпја ппдразумева да здравствена защтита мпра бити физишки 
приступашна свим слпјевима станпвнищтва укљушујући и рурална ппдрушја, а ппгптпву 
пспбама са инвалидитетпм, старијим пспбама, угрпженим и маргинализпваним групама, 

 екпнпмска приступашнпст, кпја ппдразумева да се плаћаое здравствених услуга мпра 
заснивати на принципима једнакпсти, 

 квалитет здравствене защтите и здравствених услуга, ппдразумева да услуге мпрају бити 
квалитетне и да их изврщава пбушенп медицинскп пспбље. 
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Систем здравствене защтите у Ппщтини Ада сталнп је ппд финансијским притискпм, какп би се 
смаоила издвајаоа за здравствену защтиту уз ппвећаое ефикаснпсти. Уз захтев у истп време за 
ппбпљщаое укупнпг здравственпг статуса и смаоеое неједнакпсти у здрављу крпз пружаое 
здравствених услуга за све, без пбзира на сппспбнпсти ппјединца да плати, представља циљеве 
кпјима тежи  здравствени систем у Ппщтини Ада. И акп се планираое здравствене защтите заснива 
се на једнпј страни на пплитишкпм пдлушиваоу, услуге увек мпрају бити прганизпване такп да 
пбезбеде задпвпљавајући нивп и квалитет здравствене защтите за све. Улпга креатпра здравствене 
пплитике је да се пдржи равнптежу између екпнпмске исплативпсти здравствене защтите и 
прихватљивпсти пд стране кприсника. 
 
Најзнашајнији фактпри кпји дппринпсе пшувааоу и унапређеоу здравља и ризици и претое у 
нарущаваоу здавља станпвнищтва у Ппщтини Ада су: 
 
Фактпри наслеђа, прпблем ''наслеђенпг'' и ''стешенпг'' у бплести и здрављу има непрекидну 
актуелнпст. Углавнпм се пспбине и бплести развијају интеракцијпм генетских и пкплних фактпра. 
Мпгућнпст ''СКРИНИНГ-а'', примене медицинских тестпва у циљу ранпг пткриваоа бплести, у 
тренутку када нису присутни симптпми бплести. ппдразумева ранп пткриваое ппремећаја кпд 
нерпђене деце. 
 
Фактпри пкплине, впдпснабдеваое и дисппзиција птпадних материја. Сигурна впда и оенп базишнп 
ппправљаое и ппбпљщаое су међу првим преппзнатим детерминантама здравља и наппри на 
оихпвпм унапређеоу имају дугу истприју у ппщтини. Станпваое, прпблем неадекватнпг станпваоа 
има непспприв утицај и на здравственп стаое. У делпвима насељених места са нехигијенским и 
неекплпщким услпвима услед нехигијенских услпва шеста је ппјава паразитских пбпљеоа, 
респиратпрних инфекција. Загађена пкплина је прпизвпд технплпщкипг развпја и индустријализације 
а цена свега тпга  су прпмеоени услпви живптне и радне средине, кпји неппсреднп утишу на здравље 
и пднпсе се на загађеое ваздуха, впде, земљищта и радне пкплине. У насељима Ада и Мпл 
кпнцентрација СП2 је нижа пд дпзвпљене. У селима загађеоа изазивају средства неппхпдна за 
ппљппривреду (ђубреоа, прскаоа и сл.) и тиме пмпгућавају акутна и хрпнишна трпваоа. 
 
Фактпри спцијалне средине прганизпваним пблицима делпваоа (дпгпвприма, сппразумима, 
кпнвенцијама) делују у смислу мпдификпваоа свих других фактпра:  Екпнпмски фактпри услпвљени 
су ппвезанпщћу стандарда са низпм индикатпра здравља, збпг тпга су разлике у нивпу здравственпг 
стаоа теритпријалне, али се јављају и међу групама људи. Култура и пбразпваое, традиције, навике, 
пбишаји, религије и целпкупнп духпвнп бпгатствп нарпда тещкп се меоа пнп щтп је укпреоенп и щтп 
се пренпси са кплена на кпленп али и  расте са развпјем ппщтине и ппказује неппсредну ппвезанпст 
са здрављем. Стил живпта, ппщти нашин живпта, настаје интеракцијпм услпва живпта у щирем 
смислу и индивидуалних пбразаца ппнащаоа. Пн је индивидуални избпр јединке и мпже се меоати, 
мада на оега утишу и екстерни фактпри и има утицаја у следећим пбластима:  пущеое,  кпнзумација 
алкпхпла и дрпге и  нашин исхране. Незаппсленпст изазива пад живптнпг стандарда, лпщу исхрану и  
прерану смрт. Спцијална ппдрщка пбухвата брпј људи са кпјима ппјединац кпмуницира, кпји га 
пкружују и на кпје се мпже пслпнити када му је пптребна емптивна и практишна ппмпћ. Спцијална 
ппдрщка  је свевище пптребнија ппсебнп кпд старашких дпмаћинстава и пптребна им је инфпрмација 
кпја дпвпди ппјединца да верује да је впљен, да некп п оему брине, да је ппщтпван и да је деп неке 
групе. Недпстатак спцијалне ппдрщка ппвећава мпгућнпст за пдређене бплести и мпже да смаои 
излагаое стресним ситуацијама. 
 
Јавнпздравствене пптребе станпвнищтва Ппщтине Ада представљају пснпву за пбјективну 
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идентификацију припритета, стимулисаое и преиспитиваое циљева здравствене пплитике зацртане  
Планпм јавнпг здравља  и збпг тпга здравственп стаое у ппщтини представља ппис и/или мереое 
здравља ппјединца, групе или целпкупне пппулације према прихваћеним стандардима уз ппмпћ 
здравствених индикатпра. 
 
Ради сагледаваое јавнпздравствених пптрба станпвника ппщтине Ада,  неппхпднп је истраживаое. 
Истраживаое је систематскп, планскп и пбјективнп испитиваое некпг прпблема, према 
пдређеним метпдплпщким правилима, шија је сврха да се пружи ппуздан и прецизан пдгпвпр на 
унапред ппстављенп питаое. Свакп истраживаое има вище међуспбнп лпгишнп ппвезаних фаза. 
Истраживаое заппшиое фпрмулацијпм прпблема и циља истраживаоа, дефинисаоем пснпвних 
прпменљивих велишина, хипптеза, избпра узпрка, кап и метпда и техника истраживаоа. Крајои 
резултат истраживаоа је писани рад,  у кпјем се на прегледан, пбухватан, кпнцизан и прецизан нашин 
саппщтавају резултати истраживаоа и дају пбјащоеоа истраживане ппјаве. 
 
Главни циљ истраживаоа је прикупљаое и интерпретација инфпрмација да би пдгпвприли на 
ппстављена питаоа (рещили ппстављени прпблем). 
 
Истраживаое се мпже дефинисати и кап систематишна и пбјективна анализа и бележеое 
кпнтрплисаних ппсматраоа кпје впде ка ствараоу ппщтих закљушака на пснпву ппјединашних 
слушајева, из кпјих настају претппставке п ппсматраним дпгађајима. 
 
Квалитативна истраживаоа су једна пд метпда истраживаоа и имају ппсебан знашај у јавнпм 
здрављу. Пбласт јавнпг здравља је препуна нерещених питаоа, кпмпликпваних међузависних ппјава 
и прпмена кпје се развијају вепма сппрп. Мнпги фенпмени пстају недпрешени и кап такви ппзивају на 
квалитативнп истраживаое. Мултидисциплинарна пбласт- паралелни развпј дисциплина дпвеп дп 
знашајних разлика у сагледаваоу неких прпблема (на пр. прпмпције здравља, адплесцентне 
сексуалнпсти, кприщћеоа психпактивних супстанци, насиља, рпдних улпга...). 
 
Квалитативна истраживаоа су заснпвана на не брпјшаним (пписним ппдацима), дпбијеним у 
прирпднпм пкружеоу ппсматране ппјаве екстензивним ппсматраоем или разгпвпрпм, шији је 
примарни задатак да пбјасни знашеое или интерпретира ппсматрану ппјаву. 
 
Метпде прикупљаоа ппдатака у квалитативним истраживаоима. Три су пснпвне технике 
прикупљаоа ппдатака: ппсервација, разгпвпри и анализа писаних дпкумената. 
П јавнпздравственим пптребама станпвника Ппщтине Ада, прикупљаое ппдатака врщенп је крпз 
разгпвпр, у кпме се прикупљају инфпрмације према пдређенпм плану и сврси, на пснпву пажљиве 
припреме. 
 
Није такп лакп кап щтп изгледа! Анализа је најпрпблематишнија или заппстављена фаза 
квалитативнпг истраживаоа у јавнпм здрављу и системима здравствене защтите. Генералнп се 
недпвпљнп пбјащоава аналитишки метпд и резпнпваое у пбјављеним радпвима. Теме се ппнекад 
“магишнп” излистају, кап да истраживаши знају за неку шарплију кпју не желе да ппделе са шиталашкпм 
публикпм. 
 
Квалитативна анализа пријентисана не самп на генерисаое тема и набрајаое дпгађаја већ вище ка 
бпљем разумеваоу щта ппједине теме знаше. 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Тематскпм анализпм је фпрмирана листа кљушних тема: едукација станпвнищтва п превентивнпм 
здрављу, дпступнпст здравствене защтите, пспбе са инвалидитетпм, култура, ппщтпваое и негпваое 
традиције, екплпгија, зеленилп, дрвеће, нешистпћа на улицама, јавни тпалет, сапбраћај, 
канализација, лпща екпнпмска ситуација, мале плате, мале пензије, слаба куппвна мпћ, птуђенпст, 
усамљенпст, недпстатак дружеоа, суседски и међуљудски пднпси, услпви живпта у насељеним 
местима ппщтине, смаоеое незаппсленпсти и миграција из Ппщтине Ада, ппщтпваое Закпна п раду 
пд стране приватних ппслпдаваца, вище рада и залагаоа, криминал, кпрупција, непдгпварајућа 
здравствена защтита, физишкп, менталнп, психишкп здравље, пппулаципна пплитика, бплести 
зависнпсти, наталитет, недпступнпст, СПС телефпн, спцијалнп незбринута лица.  
 
Упшене теме груписане су у пбласти: култура, екплпгија, пбразпваое, здравстена защтита 
/пппулаципна пплитика, наталитет, бплести зависнпсти, психишкп здравље станпвнищтва/, спцијална 
сигурнпст, сппрт, пднпс према насељеним местима ппщтине, незаппсленпст, живптни стандард, 
кпмунални прпблеми, пднпс према раду, пбавезама и заједници.  
 
Јавнпздравствене пптребе станпвнищтва Ппщтине Ада изражене су у: 
 

Култура:  

 Наставку пдржаваоа манифестација кпје прпмпвищу културу, ппзивпм у гпсте друге лпкалне 
заједнице, да се младп станпвнищтвп уппзна са разлишитпстима културнпг наслеђа, 

 интезивираоу манифестација крпз ппщтпваое и негпваое културе, пбишаја и језика и кпје 
теже да пшувају традицију нарпда, 

 прганизцији фестивала у кпме би бебе биле у центру дпгађаја, кап традиципналну 
манифестацију, јер ппмаже рпдитељствп и ппдстише рађаое, 

 прпщиреоу неких културних дпгађаја на сепска ппдрушја, 

 инпвцији и ппбпљщаоу садржаја ппстпјећих лпкалних медија. 
 
Екплпгија: 

 Изједнашаваоу прпписане живптне средине централних делпва насеља са пбпдним делпвима 
и спрешити стваранја дивљих деппнија у истим, 

 едукацији станпвнищтва путем распплпживих ппщтинских медија, какп да шувају живптну 
средину пд загађеоа, на примерима дпбре праксе из ппщтине. 

 благпвременпм сузбијаоу амбрпзију на теритприји ппщтине, 

 планскпм ппщумљаваоу слпбпдних прпстпра у ппщтини. 
 

Пбразпваое: 

 Прганизацији едукације у щкплама и Месним заједницама, са темама кпје афирмищу 
прпмпцију здравља младих и пдраслих и смаоеое незнаое младих  у сушавоу са 
здравственим изазпвима ојихпвих гпдина кап и предузимаоу превентивних ппступака 
станпвнищтва на унапређеоу и пшуваоу здравља.  

 

Здравствена заштита: 

 Трајнпм рещеоу за пбезбеђеое хигијенски исправне впде за пиће, кпја је најважнији 
макрпнутријент, јер се брине за низ виталних функција у људскпм прганизму, и служи за 
прпизвпдоу хране намеоене људскпј исхрани, 

 непрекиднпм унапређеоу  и усаврщаваоу здравствене защтите, ради ппбпљщаоа ппщтег 
здравственпг стаоа станпвнищтва и тп, физишкпг, психишкпг, спцијалнпг, смаоеое гужве у 
здравстеним устанпвама, ппсебнп листа шекаоа у здравству, 



151. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

 инфпрмисаоу грађана п правима кпје имају кап псигураници, кап и бпљпј инфпрмисанпст 
пспба са инвалидитетпм п ппвластицама на кпје имају правп,  

 прганизпваоу вище бесплатних и превентивних прегледа у ппщтини, барем једнпм у три 
месеца, 

 Из пбласти делпваоа Црвенпг крста у прганизпваоу вище акција дпбрпвпљнпг даваоа крви, 
интезивираноу прпмпција кпд младих  п щтетнпсти дуванскпг дима и психпактивних 
супстанци и  са превенцијама пплнп пренпсивих бплести, ппмагаоу спцијалнп угрпжених и 
маргинализпваних ппрпдица у виду хране, пдеће, пбуће, щкплскпг прибпра, дружеоа и 
радипнице за старије суграђане, летпваоа за децу из ппрпдица са неппвпљним спцијалнп – 
екпнпмским статуспм. 
 
Пппулаципна пплитика: 

 Ппдстицају и стимулацији младих брашних парпва за рпдитељствп, и  ппдизаое наталитета, 
путем јавне ппдрщке, 

 ппбпљщаоу услпва за лешеое брашнпг стерилитета кап узрпка несрећнпг живпта, делпм 
средстава из ппщтинскпг бучета. 

 
Бплести зависнпсти: 

 да се у свакпј едукацији младих и пдраслих истишу ппследице присутних бплести зависнпсти 
кпд младих и кпд деце, нашини превентивнпг делпваоа и ппследице неблагпвременпг 
лешеоа зависника,  

 спрешваоу зависнпсти за кпцкпм, забрани млађима пд 18 гпдина да ппсећују кладипнице. 
 

Психичкп здравље станпвништва: 

 Делпваоу на већпј ппвезанпсти људи у заједници, укљушујући раоиве групе у јавне дпгађаје и 
на тај нашин смаоити  ппјаву усамљенпсти, недпстатка дружеоа, љубави, безвпљнпсти и 
безперспективнпсти пмладине, апатишнпсти, статишнпсти, 

 Ппвећаоу брпја заједнишких вплпнтерских акција грађана щтп ће утицати на слпгу и бпље 
суседске и међуљудске пднпсе. 

 

Спцијална сигурнпст: 

 Враћаоу псмеха на лица грађана, ппбпљщаоу услпва рада спцијалне службе,  

 идентификацији спцијалнп угрпжених, без пензије и других примаоа и пбезбедити им 
ппвремену ппмпћ из ппщтинскпг бучета.  

 
Сппрт:   

 Непрекиднпм ппбпљщатаоу услпва уа сппрт и веће укљушиваое  младих у сппртске 
активнпсти, 

 наставку и пдржаваоу традиципналних сппртских манифестација у ппщтини, и ради 
афирмације пдржаваое истих у сепским срединама, 

 ппдщци сппртских турнира, ппд слпганпм „важнп је ушествпвати“, 

 ппстављаоу справа за вежбаое, примеренп свим узрастима, на местима где се рекреативнп 
пкупља највище станпвнищтва,  

 уређеоу ппстпјећих и птвпроу нпвих дешијих игралищта. 
 

Пднпс према насељеним местима ппштине 
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 Заврщетаку заппшете канализаципне мреже у ппщтини и наставаку са прпщириваоем исте, 

 квалитетннпј сапбраћајнпј ппвезанпсти између села у ппщтини,  

 квалитетнијих услпва живпта у свим селима ппщтине, ради пстанка у истим.  
 

Незаппсленпст: 

 Ппвратку са щкплпваоа младих и пбразпваних људи, да им лпкална заједница ппмпгне да 
прпнађу ппсап у струци,  

 ствараоу ппслпвнпг амбијента за птвараое радних места у ппщтини и зауставлјаое радне 
миграције станпвнищтва. 

 
Кпмунални прпблеми: 

 Ппвећаоу зелених ппврщине у ппщтини,  

 унапређеоу ппстпјеће шистпће на улицама, 

 изградоу сапбраћајне пбилазнице за насељена места Ада и Мпл,  

 смаоеоу паса луталица,  

 ппбпљщаоу пдржаваое периферије насљених места, 

 унапређеоу и ппбпљщаоу кпмуналне инфраструктуре у ппщтини. 
 
Пднпс према раду, пбавезама и заједници: 

 Смаоеооу утицаја пплитике на заппщљаваое , ппсебнп неквалификпванпг кадара на 
виспким функцијама свих структура у ппщтини, 

 Јпщ бище реда и дисциплине у функципнисаоу свих ппщтинских устанпва,  

 вище сплидарнпсти, рада, ппвећаое залагаоа свих у заједници. 

1.9. Ппказатељи активнисти на унапређеоу здравља станпвништва и превенцију бплести 

Прпмпција здравља је наука и уметнпст ппмпћи људима у прпмени живптнпг стила и ппкретаое 
према стаоу пптималнпг здравља. Пптималнп здравље дефинище се кап равнптежа физишкпг, 
емптивнпг, спцијалнпг, дущевнпг и интелектуалнпг здравља. 

Прпмпција здравља ппдразумева прпцес псппспбљаваоа људи да ппвећају кпнтрплу над свпјим 
здрављем и такп га унапреде, а представља кпмбинацију здравственпг васпитаоа и других 
прганизаципних, пплитишких и екпнпмских прпграма дизајнираних да пптппмпгну прпмене у 
ппнащаоу и живптнпј средини кпје впде здрављу. Активнпсти прпмпције здравља се пдвијају у 
пквиру Прпграма пд ппщтег интереса Министарства здравља Републике Србије, Ппкрајински 
секретаријат за здравствп АП Впјвпдине и прпмптивнп-превентивних прпграма јавнпздравствене 
защтите, кпји дппринпсе пшуваоу и унапређеоу здравља станпвнищтва, ппсебнп раоивих категприја. 

Активнпсти на унапређеоу здравља спрпвпде се путем здравственпг васпитаоа и прпмпција у 
друщтвенпј заједници. Ппред здравственпг сектпра, у Ппщтини Ада знашајнп ушещће у прпмпцији 
здравља и превенцији бплести спрпвпди Црвени крст ппщтине Ада. 

Активнпсти прпмпције здравља Дпма здравља Ада усмерене су на  унапређеое превентивних 
здравствених услуга и прпмпција здравих стилпва живпта какп би заједнп са станпвнищтвпм ппщтине 
пдгпвприли на живптне и здравствене изазпве на најбпљи мпгући нашин и ппстигли крајои циљ свих 
активнпсти - унапређеое здравља станпвнищтва Ппщтине Ада.  

Заппслени у службама Дпма здравља у свпм свакпдневнпм раду са пацијентима прпмпвищу здравље 
и здрав нашин живпта и пружају савете у вези са превенцијпм бплести и унапређеоем здравља. Такав 
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рад је ппсебнп наглащен у раду са свим кприсницима здравствених услуга кпје пружа свпјим 
капацитетима Дпм здравља Ада. 

Црвени крст Ада  ради у складу са принципима ппкрета, а тп су: хуманпст, непристраснпст, 
неутралнпст, независнпст, дпбрпвпљнпст, јединствп и универзалнпст.  

Мисија Црвенпг крста је да плакщава људску патоу а задаци Црвенпг крста су: пружаое ппмпћи 
угрпженим лицима у слушају ратнпг сукпба, прирпдних, екплпщких и других несрећа; спасаваое 
угрпжених живпта и здравља људи и щиреое знаоа п међунарпднпм хуманитарнпм праву; 
превентивнп делпваое и прпсвећиваое грађана у пбласти здравствене и спцијалне защтите; 
унапређиваое хуманитарних вреднпсти у друщтву, те у слушају стаоа пптреба, пружаое спцијалне 
защтите и збриоаваое. У активнпсти Црвенпг крста спадају и нарпдне кухиое, заједнишки развпј 
заједнице, ппправак спцијалнп угрпжене деце, брига п старима. 

Ппред тпга разнпврсне активнпсти кпје Црвени крст спрпвпди мпгу се ппделити у шетири категприје: 

 здравственп превентивне активнпсти 

 ппмпћ у кући 

 психпспцијална ппдрщка 

 клупске активнпсти 
 

Прпграм нуди не самп услуге директне ппмпћи пкп пдржаваоа лишне хигијене и хигијене стана, 
набавке, ситних пправки и исхране, већ и ппмпћ старијим пспбама пкп заступаоа оихпвих интереса 
у лпкалнпј заједници и на наципналнпм нивпу, те ппмпћ пкп кприщћеоа закпнпм гарантпваних 
права. 
 

1.10. Здравственп васпитна средства 
 

Преппзнаваое щирпкпг спектра прпблема везаних за здравље станпвнищтва и механизама за 
оихпвп рещаваое фпрмализпвани су пд стране СЗП крпз календар јавнпг здравља, структуиран пп 
јавнп-здравственим прпблемима и данима.  
Развпј здравственп васпитних средстава треба да пбезбеди ппмпћ у раду на рещаваоу најзнашајнијих 
јавнп-здравствених припритета:  

 Велики брпј станпвника Србије пбплева, преранп умире или бива пнесппспбљенп услед 
бплести и ппвреда кпје су знашајним делпм превентабилне,  

 впдеће бплести и ппвреде деле заједнишке фактпре ризика кап щтп су пущеое, неправилна 
исхрана, злпупптреба алкпхпла, физишка неактивнпст, стрес,  

 впдеће бплести и ппвреде су и директнп ппвезане са спцијалним и екпнпмским детерминанта 
здравља, пднпснп несразмернп присутнији кпд сирпмащнпг и раоивпг и нептппрнпг 
станпвнищтва, щтп дппринпси неједнакпсти у здрављу,  

 ппстпје знашајне разлике у дпступнпсти и квалитету рада здравствене службе. 
 

Календар јавнпг здравља 
 

Јануар  

 Четврта недеља јануара - Еврппска недеља превенције рака грлића материце 

 31. јануар - Наципнални дан без дуванскпг дима 
Фебруар 
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 4. фебруар - Светски дан бпрбе прптив рака 

 15. фебруар – Међунарпдни дан деце пбплеле пд рака 
Март 
Наципнални месец бпрбе прптив рака 

 Други шетвртак у месецу – Светски дан бубрега 

 22. март - Светски дан впда 

 24. март - Светски дан бпрбе прптив туберкулпзе 
Април 

 7. април - Светски дан здравља 

 20. април - Међунарпдни дан защтите пд буке 

 22. април - Дан планете земље 

 28. април - Светски дан безбеднпсти на раду 

 Трећа недеља априла - Еврппска недеља имунизације 

 Четврта недеља априла - Недеља превенције ппвреда у сапбраћају 
Мај 

 5. мај - Међунарпдни дан бабица 

 10. мај - Међунарпдни дан физишке активнпсти ''Кретаоем дп здравља'' 

 11. мај - Наципнални дан дпбрпвпљних давалаца крви 

 12. мај – Међунарпдни дан сестринства 

 15. мај - Међунарпдни дан ппрпдице 

 20. мај – Дан здравих градпва 

 22. мај - Међунарпдни дан биплпщке разнпврснпсти 

 31. мај - Светски дан без дуванскпг дима 

 Трећа недеља (дан) у мају – Дан сећаоа на преминуле пд сиде 

 Трећа недеља маја - Наципнална недеља здравља уста и зуба 
Јун 

 5. јун - Светски дан шпвекпве пкплине 

 14. јун – Светски дан дпбрпвпљних давапца крви 

 26. јун - Међунарпдни дан прптив злпупптребе и кријумшареоа дрпге 
Јул 

 11. јул - Светски дан станпвнищтва 
Август 

 Прва недеља августа - Светска недеља дпјеоа 

 12. август - Међунарпдни дан младих 
Септембар 

 10. септембар - Светски дан превенције сампубистава 

 11. септембар – Светски дан прве ппмпћи 

 24. септембар - Светски дан срца ( и у трећпј недељи септембра) 

 Четрдесета недеља у гпдини - Наципнална недеља прпмпције дпјеоа 
Пктпбар 
Наципнални месец правилне исхране 

 пктпбар - Међунарпдни дан старих 

 10. пктпбар - Светски дан менталнпг здравља 

 15. пктпбар – Светски дан шистих руку 

 16. пктпбар - Светски дан хране 

 17. пктпбар - Међунарпдни дан бпрбе прптив сирпмащтва 
Нпвембар 
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Месец бпрбе прптив бплести зависнпсти 

 14. нпвембар - Светски дан бпрбе прптив щећерне бплести 

 15. нпвембар - Међунарпдни дан бпрбе прптив ппструктивне бплести плућа 

 18. нпвембар – Еврппски дан раципналне упптребе антибиптика 

 20. нпвембар - Међунарпдни дан детета 

 Трећа недеља (дан) у нпвембру – Светски дан сећаоа на жртве сапбраћајних незгпда 
Децембар 

 децембар - Светски дан бпрбе прптив ХИВ/АИДС-а 

 децембар – Међунарпдни дан са ппсебним пптребама 
 

Развпј здравственп васпитних средстава треба да пбезбеди ппмпћ у раду на рещаваоу најзнашајнијих 
јавнпздравствених припритета, крпз псппспбљаваое људи и заједница да ппвећају кпнтрплу над 
свпјим здрављем и да га унапреде, пружаоем ппдрщке акцијама за здравље и јашаоем кпнцепта 
развпја заједнице за те акције. Јашаое здравственпг пптенцијала индивидуе, сузбијаое фактпра 
ризика, ранп пткриваое пбпљеоа, инфпрмисаое, сензибилизација, мптивација, ппкретаое на акцију 
ппвећава распплпживе мпгућнпсти за људе да усппставе кпнтрплу над свпјим здрављем и свпјпм 
пкплинпм и да направе избпр кпји впди ка здрављу. Псппспбљаваое људи да знају да савладају 
изазпве бплести и ппвреда је пд примарнпг знашаја. 
 

1.11. Стратешка анализа  –  SWПТ анализа 
 
SWOT анализа (интерна и екстерна самппрпцена лпкалне заједнице) је метпдплпщки алат кпји се 

кпристи у циљу пдређиваоа кпнкурентске ппзиције лпкалне заједнице и представља пснпвни улаз за 

дефинисаое стратещких циљева, пре свега у делу  анализе кпји се пднпси на слабпсти у јавнпм 

здравлју Ппщтине Ада.  

 

Евидентиране слабпсти служе кап пснпва за квалитетнп планираое развпја јер ће дефинисани 

стратещки циљеви, указивати на пптребу и нашин елиминисаоа слабпсти. 

Снаге и слабпсти су интерни елементи на кпје једна лпкална заједница мпже да утише, дпк 

мпгућнпсти и претое представљају сппљне елементе, пднпснп фактпре из сппљащнпсти на кпје 

лпкална заједница има вепма мали директан утицај. 

 

Снаге су фактпри кпји једнпм ппдрушју дају преднпст. Са друге стране, слабпсти су фактпри кпји 

представљају препреке развпју лпкалне заједнице. 

 

Мпгућнпсти су сппљне прилике кпје треба искпристити, а претое пзнашавају негативан сппљни 

фактпр кпји треба неутралисати. 

 

Снаге Слабпсти 

 Стратещки пквир на нивпу РС 

(Стратегија јавнпг здравља РС) и 

нивпу Ппщтине (Стратегија пдрживпг 

развпја Ппщтине Ада 2010.-2019., 

Лпкални антикпрупцијски план 

Ппщтине Ада. 

 Хигијенски неисправна впда за пиће и 

припрему хране за људску исхрану. 

 Ппраст старпг станпвнищтва (изнад 

прпсека РС). 

 Пдлазак младпг стапвнищтва у веће 
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 Ппвпљан гепграфски пплпжај и 

приступ најзнашајнијим медицинским 

устанпвама  устанпвама (Ппщта 

бплница Сента, Ппщта бплница 

Кикинда, КЦ  Впјвпдине, Институти у 

Сремскпј Каменици. 

 Дпбра ппкривенпст насељених места 

у ппщтини примарнпм здравственпм 

защтитпм. 

 Квалитетан и струшан медицински 

кадар. 

 Развијене институције кпје спрпвпде 

мере из пбласти спцијалне защтите, 

друщтвене бриге п ппрпдици, брига п 

старим (ппмпћ у кући) и сл. 

 Изграђени сппртскп рекреативни 

капацитети . 

 Усвпјени стратещки дпкументи. 

 Дпбра сарадоа са партерима ЗЗЈЗ 

Кикинда, НВП. 

 Дпбра екпнпмска развијенпст. 

 Реализпвани прпјекти. 

 Спрпвпђеое стратещких дпкумената. 
 Интерсектпрска сарадоа на нивпу ЈЛС,. 

 Залагаое Савета за здравље за 
ппбпљщаое услпва рада у сектпру 
здравства и защтите живптне 
средине. 

 Изградоа капацитета за прпизвпдоу 
хигијенски здраве впде за пиће и 
припрему хране за лјудску исхрану. 

градпве и миграција у друге земље. 

 Ниска стппа наталитета. 

 Недпвпљна друщтвена пдгпвпрнпст 

грађана за стицаое знаоа и навика п 

здравпм нашину живпта  у циљу  

пшуваоа и унапређеоа здравља. 

 Недпвпљна инфпрмисанпст и 

залагаое младих  из пбласти јавнпг 

здравља: репрпдуктивнп здравље, 

правилна исхрана, физишка активнпст, 

фактпри ризика (дуван,  дрпга, алкпхпл 

и сл.). 

 Неадекватна кпрппративна 

пдгпвпрнпст кпмпанија (ппслпдаваца)-

испуоаваоа етишких (мпралних) 

пбавеза у ппгледу смаоеоа фактпра 

ризика за настанак бплести кпд 

заппслених. 

 Пптерећенпст незаразним бплестима 

(дијабетес, кардип-васкуларне 

бплести, гпјазнпст). 

 Низак нивп кплективне свести п 

знашају защтите живптне средине и 

оенпм дппринпсу за унапређеое 

здравља и квалитета живпта грађана. 

 Неппзнат квалитет ваздуха у на 

теритприји града и насељеним 

местима. 

 Недпвпљан технишки и кадрпвски 

услпви у примарнпј здравственпј 

защтити.  

 Недпвпљне активнпсти у правцу ранпг 

пткриваоа малигних бплести. 

 Ппвећан брпј гпјазне деце и 
недпвпљна физишка активнпст 
младих. 

 Неадекватна исхрана . 

 Неискприщћенпст 
сппртскпрекреативних пбјеката  

 

Мпгућнпсти Претое 

 Прпграмска, едукативна и 

финансијска ппдрщка дпмаћих и 

страних дпнатпра (респрна 

 Растући нивп  централизације у 

прганизацији  здравствене защтите  –  

запстајаое тзв. „малих ппщтина“  у 
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министарства, међунарпдне 

прганизације, ИПА фпндпви итд). 

 Мпгућнпст привлашеоа средстава из 

фпндпва ЕУ у циљу набавке 

савремених медицинске ппреме за 

дијагнпстику. 

 Ппдстицаое прганске прпизвпдое и 

едукације грађана на тему здраве 

исхране и здравпг нашина живпта. 

 Стална едукација младих п знашају 

смаоеоа фактпра ризика пд 

упптребе дувана, алкпхпла, дрпге и 

сл. 

 Развпј акција прпмпција здравља у 

ппщтини. 

 Ппдизаое нивпа јавне свести п 

знашају унапређеоа защтите живптне 

средине, активни цивилни сектпр у 

рещаваоу питаоа защтите живптне 

средине, едукације грађана, ппсебнп 

младих из пбласти защтите живптне 

средине и јавнпг здравља. 

 Даље спрпвпђеое нпвпусвпјених 

стратещких дпкумената. 

 

пднпсу на велике градпве. 

 Виспк степен зависнпсти удружеоа 

грађана пд бучетских средстава за 

реализацију прпјеката из пбласти 

унапређеоа јавнпг здравља. 

 Недпвпљна финансијска средства за 
ппдрщку прпјеката из пбласти 
унапређеоа јавнпг здравља у 
ппщтини. 

 
1.12. Закључак 

 
Сагледаваоем кљушних прпсешних индикатпра јавнпг здравља у ппщтини Ада, мпже се закљушити да 
је у пднпсу на пшекиваоа, кпја су заснпвана на степену ппщте спцип-екпнпмске развијенпсти, 
истприји и традицији развпја јавнпг здравља, кап и на висини јавних и приватних издатака за 
здравље, здравствени систем у ппщтини Ада пбезбеђује пдрживпст у задпвпљаваоу здравствених 
пптреба станпвнищтва. 
 
Кап ппщтина средоег нивпа дпхптка у републишким размерама, ппщтина Ада се такпђе налази негде 
у средини републишке листе пп пшекиванпм трајаоу живпта на рпђеоу, щтп је индикатпр кпји се 
сматра најважнијим синтетишким ппказатељем стаоа здравља. Пвај прпсешни резултат је  у у 2017. 
гпдини  укупнп изнпсип 72,97 гпдина, и тп  76,06 за жене и 69,92 за мущкарце, у ппрасту је у пднпсу 
на 2013.гпдину, када је изнпсип 69,29 гпдина, али и даље је неппвпљан акп се сагледава у дугпрпшнпј 
перспективи, јер је Ппщтина Ада, са изузеткпм деценије деведесетих, старпседелац у групи ппщтина 
средоег дпхптка.  
 
С друге стране, не мпже се тврдити да држава, а јпщ маое оени грађани, щтеде када је реш п 
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издацима за здравље. Са двпцифреним (10,38%) укупним издацима за здравствене услуге 
израженим у пднпсу на БДП у 2014, Србија спада у земље у кпјима се натпрпсешнп издваја за 
здравље. Ппред тпга грађани и даље мпрају да плаћају мнпге услуге из свпг чепа (скпрп 40% укупних 
издатака - републишки прпсек), щтп неминпвнп ппвећава неједнакпст у кприщћеоу здравствених 
услуга и у здравственим исхпдима. 
 
Развпј ппщтине и здравља ускп је ппвезан. Увек ппстпји мпгућнпст да се пствари велики прпгрес у 
унапређеоу здравља и пре негп щтп ппщтина ступи на путаоу бржег раста, захваљујући прпграмима 
кпји пмпгућавају универзалну дпстпунпст кљушних лекпва и приступ здравственим услугама за 
щирпке слпјеве станпвнищтва. У Ппщтини Ада, дпступнпст здравствене защтите је прпсешнп 
уједнашена али је исппд друщтвенп прпклампванпг циља. Сирпмащна лица и станпвници сепских 
ппдрушја имају маое тещкпћа у пствариваоу права, али и приступу услугама збпг удаљенпсти, 
трпщкпва превпза и сл. 
 
Jавнп здравље у Ппщтини Ада угрпжава и фундаментална неједнакпст кпја се пднпси на пне кпји 
имају правп на здравствену защтиту и на пне кпји га немају. Правп на пун ппсег здраствене защтите 
стише се крпз здравственп псигураое, кпјим су ппкривени заппслени, пензипнери, кприсници 
нпвшане накнаде за незаппсленпст и шланпви оихпвих ппрпдица. Директнп правп (независнп пд 
псигураоа) на здравствену защтиту имају труднице, ппрпдиље, деца, старији пд 65 гпдина, лица кпја 
примају нпвшану спцијалну ппмпћ, лица рпмске наципналнпсти без дпкумената, тещкп пбплела лица 
и јпщ неке категприје Пстала непсигурана лица имају правп самп на хитну медицинску ппмпћ. 
Премда према званишнпј статистици „самп“ 3% станпвнищтва не пстварује правп на пуну здравствену 
защтиту, има пунп разлпга да се верује да је у стварнпсти у свакпм тренутку правп на здравствену 
защтиту пгранишенп за најмаое двпструкп већи брпј станпвника. Пре свега, тп правп рутински се 
ускраћује мнпгпбрпјним заппсленима кпјима оихпве фирме (или пни сами) нису уплатили 
здравственп псигураое за текући перипд. Такпђе, све брпјније категприје привременп заппслених на 
флексибилним угпвприма имају прпблеме са пствариваоем права. Пдрасли кпје не раде, а живе у 
заједнишкпм дпмаћинству са рпдитељима (пбишнп млади) најшещће не мпгу да се псигурају ни пп кпм 
пснпву, псим крпз лишне уплате дппринпса за здравственп псигураое. Наравнп, мнпги тп избегавају, 
надајући се да им здравствене услуге неће бити пптребне, шиме се излажу јпщ већим финансијским и 
здравственим ризицима. 
 
Из свега напред наведенпг прпизилази да централнп питаое јавнпг здравља представља здравље 
пппулације и да се тај циљ ппстиже ппщтим виспким нивппм здравља целпкупне лпкалне заједнице, 
пре негп ппстизаоем најбпљег мпгућег здравља за некплицину. С пбзирпм на тп, интереси јавнпг 
здравља се разликују пд интереса медицине, кпја је вище усредсређена на ппјединце и лешеое, негп 
на пппулацију и превенцију.  
 
Јавнп здравље у Ппщтини Ада ппсебнп изражавају демпграфски ппказатељи и здравственп стаое 
станпвнищтва(пбпљеваое станпвнищтва). 
 
Виталнп-демпграфски ппказатељи: 

 Демпграфску слику Ппщтине Ада пдликује кпнтинуиранп ппадаое брпја станпвника, са 

израженим демпграфским стареоем, низак и ппадајући наталитет,виспк мпрталитет и 

ппследишнп негативан прирпдни приращтај 
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 ппщта стппа фертилитета  је ниска и ппадајућа, стппе закљушених бракпва имајувреднпсти пд  

пкп 5 ‰,стппе разведенихбракпва у имају вреднпсти пд  близу 2‰, или у апсплутним 

брпјевима вище пд 1/3 склппљених бракпва буде разведена, 

 ппщта стппа мпрталитета је виспка и у сталнпм је ппрасту, на щтп пре свега утише старпст 

станпвнищтва, здравственп стаое пппулације, где дпминирају хрпнишне бплести:бплести 

кардипваскуларнпг система, тумпри  и бплести система задисаое, бплести жлезда са 

унутращоим лушеоем, исхране иметабплизма, бплести система за вареое, малигне бплести, 

кпд мущкпг ппла впдећи су карцинпмбрпнха/плућа, кплпректални карцинпм и карцинпм 

прпстате, акпд жена карцинпм дпјке, кплпректални карцинпм и карцинпм брпнха/плућа, тпме 

треба дпдати и несрећне слушајеве, сапбраћајне удесе и сампубиства, 

 стппа смртнпсти пдпјшади  и перинаталнпг мпрталитет је вепма ниска кап и смртни исхпди кпд 

жена увези са труднпћпм, ппрпђајем или бабиоама, 

 ппјава смаоеоа брпја станпвника је резултат истпвременп присутних ниских стппа наталитета 

иппщтег фертилитета, виспких стппа ппщтег мпрталитета, негативнпг прирпднпгприращтаја и 

миграција, 

 пснпвни екпнпмски ппказатељи (прпсешна зарада, стппа заппсленпсти) су ппвпљнији у пднпсу 

на прпсешне и ппказатеље за Севернпбанатски  пкруг и Впјвпдину, щтп сеппвпонп пдражава 

на јавнп здравље станпвника Ппщтине Ада. 

 

Правци делпваоа: У Ппщтини Ада демпграфска ситуација је забриоавајућа, щтп захтева 

свепбухватнп сагледаваое прпблема у пднпсу на кпмплекснп делпваое у правцу репрпдуктивнпг 

ппнащаоа и пдрживпг демпграфскпг развпја, а щтп се мпже ппбпљщљти на лпкалнпм нивпу 

екпнпмским развпјем и ппвећаним заппщљаваоем младих уз ппвлащћен раднп-правни третман 

трудница, прпменпм перцепције живптнпг успеха и прпмпцију ппрпдице и пптпмства крпз систем 

пбразпваоа и васпитаоа и делпваое медија (пппулаципна едукација), стимулисаоем рађаоа са 

финансијским, ппреским, раднп-правним, екпнпмским, спцијалним и другим мерамама. 

Здравствена служба ПпщтинеАда, мпра ппдстицати ппвећаое прирпднпг приращтаја следећим 

мерама:развијаоем ппсебних прпграма здравственп-васпитнпг и саветпвалищнпг рада намеоених 

адплесцентима и младима, смаоеоем смртнпсти деце и људи у фертилнпм дпбу живпта 

(превенцијпм сапбраћајнпг и другпг трауматизма, уживаоа психпактивних супстанци, 

кардипваскуларних бплести, малигнитета), щиреоем знаоа кпја дппринпсе усвајаоу здравих 

стилпва живпта и пшуваоу фертилитета адплесцената и младих (смаоеоем брпја намерних прекида 

нежељене труднпће и пплнп пренпсивих бплести), благпвременим пткриваоем и лешеоем 

стерилитета, скринингпм на малигнитет и пплнп пренпсиве бплести,праћеоем здравља трудница и 

развпја плпда, раним пткриваоем ризишних труднпћа, смаоеоем перинаталне и непнаталне 

смртнпсти, струшним извпђеоем ппрпђаја у адекватнп ппремљенпј служби и другим мерама. 

Пбпљеваое станпвнищтва: 
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 Кпд мале и предщкплске деце дпминирају бплести система за дисаое, међу кпјима су 

најшещћа акутна запаљеоа ждрела и крајника и акутне, респратпрне инфекције гпроих 

респиратпрних путева, 

 кпд щкплске деце најушесталије су бплести система за дисаое и тп акутнп запаљеое ждрела и 

крајника и друге акутне респиратпрне инфекције, свакп шетвртп щкплскп дете кпристилп је 

службу збпг разлпга кпји припадају групи Фактпри кпји утишу на здравственп стаое и кпнтакт 

са здравственпм  службпм (здраве пспбе, превентивне услуге, циљани прегледи, 

ппсервације), на систематским прегледима најшещће устанпвљени ппремећаји су: лпще 

телеснп држаое (свакиседми ушеник), дефпрмитети кишменпг стуба (сваки десети), 

дефпрмитети стппала (сваки једанаести ушеник), 

 кпд пдраслпг станпвнищтва најшещће пбпљеоа су  бплести система крвптпка, система за 

дисаое, мищићнп-кпщтанпг система, стаоа из групе симптпми, знаци и патплпщки клинишки 

и лабпратпријски налази, бплести мпкраћнп-пплнпг система, бплести жлезда са унутращоим 

лушеоем, исхране и метабплизма и пд дущевних ппремећаја и ппремећаја ппнащаоа,  

 кпд пдраслпг станпвнищтва  најшещће дијагнпзе су артеријска хипертензија и акутнп 

запаљеое ждрела и крајника, у здравственпј защтити жена 2/3 регистрпваних дијагнпза су 

ппсете збпг превентивних прегледа и праћеое труднпће (фактпри кпји утишу на здравственп 

стаое и кпнтакт са здравственпм службпм), 

 кпд предщкплске и щкплске деце у стпматплпщкпј защтити, најшещћа дијагнпза је каријес зуба,  

ппремећаји развпја и ницаоа зуба и бплести пулпезуба и ткива врха зуба, 

 кпд пдраслих станпвника стпматплпщкпј защтити, најшещћа дијагнпза је бплест пулпе и ткива 

врха зуба и зубни каријес. 

 

Правци делпваоа: У Ппщтини Ада, пшуваое и даље унапређеое здравља најпсетљивијих категприја 

станпвнищтва захтева дпследнп спрпвпђеое мера утврђених наципналним прпгрампм здравствене 

защтите жена, деце и пмладине и Планпм јавнпг здравља Ппщтине Ада.  Превласт хрпнишних 

маспвних незаразних бплести у структури пбпљеваоа и умираоа станпвнищтва захтева 

свепбухватнију примену наципналних стратегија, уредби и прпграма за превенцију и кпнтрплу 

хрпнишних незаразних бплести, уз пбезбеђеое материјалних ресурса и јаснп делегираних задатака 

за спрпвпђеое стратегија,планпва и мера.  

И збпг свега тпга тежищте у прпмпцији јавнпг здравља у Ппщтини Ада у планскпм перипду мпра бити 
усмеренп на: 
 

 Праћеое здравственпг стаоа (идентификпваое прпблема) у лпкалнпј заједници, 

 дијагнпстикпваое и истраживаое здравствених прпблема и ризика пп здравље, 

 инфпрмисаое, пбразпваое и псппспбљаваое људи за бригу п сппственпм здрављу, 

 мпбилизацију партнерства у лпкалнпј заједници за идентификпваое и рещаваое 
здравствених прпблема, 

 развпј пплитика и планпва кпје ппдржавају републишке и ппкрајинске активнпсти и активнпсти 
у лпкалнпј заједници заједници, 

 јашаое регулативе кпја щтити здравље и пбезбеђује сигурнпст станпвнищтву, 

 пбезбеђиваое пптребне здравствене защтите ,  

 пбезбеђиваое кпмпетентних јавнп-здравствених кадрпва, 
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 перипдишнп пцеоиваое ефикаснпсти, дпступнпсти и квалитета здравствених услуга, 

 истраживаоа нпвих приступа и инпвативних рещеоа за здравствене прпблеме лпкалне 
заједнице. 
 

СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ ПЧУВАОА И УНАПРЕЂЕОА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 
 
Стратещки правци развпја здравља Ппщтине Ада се дефинищу у пднпсу на: 

 пшуваое и унапређеое здравља станпвнищтва, 

 прганизацију и функципнисаое система здравства. 
 

Један пд најбитнијих фактпра квалитетнпг живпта је здравље. Дпстићи највищи нивп здравља 
станпвнищтва је циљ свакпг друщтва. Пвај циљ је резултат и исхпд пшуваоа и унапређеоа здравља, 
прганизације и функципнисаоа јавнпздравственпг система, али и делпваоа свих других фактпра у 
пднпсу на здравље крпз приступ „здравље у свим пплитикама”. 
 
У пквиру наведених стратещких правца дефинищу се припритетне пбласти за пшуваое и унапређеое 
здравља и прганизацију и функципнисаое система здравства крпз избпр циљева и припритета за 
ппбпљщаое јавнпг здравља станпвнищтва, здравствене делатнпсти, финансираоа, квалитета 
здравствене защтите и безбеднпсти пацијената, фармацеутске пплитике, интегрисанпг здравственпг 
инфпрмаципнпг система, сарадое са другим сектприма и друщтвпм у целини. 
 
Задатак Ппщтине Ада у пбласти пшуваоа и унапређеоа јавнпг здравља, пднпснп свих ппщтинских 
пргана јесте, да прпмпвище пплитике за ствараое услпва за бпље здравље, даје припритет 
прпграмима здравствене защтите са пријентацијпм на унапређеое здравља, прпмпцију и 
превенцију, ранп пткриваое хрпнишних незаразних бплести, најугрпженије станпвнищтвп, кап и 
пптималнпм функципнисаоу здравственпг система у ппщтини. 
 
Прпмпција здравља, превенција и нега, су делптвпрни механизми за пшуваое и унапређеое јавнпг 
здравља и стпга представљају предуслпв за бржи друщтвенп-екпнпмски развпј ппщтине. 
Превентивна здравствена защтита мпра бити стратещки припритет, заједнишки циљ и највећа 
вреднпст. 
 
Уз јашаое пбласти јавнпг здравља ппбпљщаће се здравље станпвнищтва, а тиме и квалитет живпта. 
Квалитетнп јавнп здравље усмеренп је на ефикасније смаоеое здравственпг, спцијалнпг и 
екпнпмскпг пптерећеоа, кпје изазива прерану смртнпст и мпрбидитет. Пптребнп је ппбпљщати 
инфпрмисанпст и знаое у пбласти јавнпг здравља, пбезбедити брзе реакције здравствених устанпва 
на ппаснпсти пп здравље и прпмпвисаое здравља, кап и спрешаваое бплести. Улпга ппслпдавца је 
изузетнп важна у пбезбеђиваоу здравпг раднпг места и спрешаваоу прпфесипналних пбпљеоа, 
ппвреда на раду и бплести у вези са радпм. 
 
Универзална здравствена ппкривенпст је један пд најмпћнијих принципа јавнпг здравља кпјим се 
мпгу смаоити разлике у здрављу међу разлишитим пппулаципним групама. Универзална здравствена 
ппкривенпст ппдразумева да сви људи имају дпступну здравствену защтиту кпја им је пптребна, 
укљушујући: прпмпцију, превенцију, лешеое, рехабилитацију и палијативну негу, без финансијских 
ризика за кприснике, при пствариваоу права на здравствену защтиту. 
 
Нарпшиту пажоу треба пбратити на ранјиве и нептппрне пппулаципне групе и ппщтпвати принципе 
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једнакпсти у здрављу. 
 
У циљу пшуваоа и унапређеоа јавнпг здравља, неппхпднп је унапређеое надзпра система кпји 
пбухвата прикупљаое, анализу и извещтаваое ппдатака п здрављу и здравственпј защтити 
станпвнищтва, щтп пмпгућава дпнпщеое пдлука заснпваних на дпказима са крајоим циљем 
креираоа и усмераваоа здравствене пплитике ппщтине. 
 
Да би се пстварип щтп здравији и квалитетнији живпт ппјединца и пппулације неппхпднп је 
ппсматрати здравље у щирем кпнтексту кпји захтева свепбухватну акцију свих сегмената друщтва. 
Затп, пдрживи развпј, дугпрпшнп, ппдразумева стални екпнпмски раст кпји псим екпнпмске 
ефикаснпсти, технплпщкпг напретка и нпвих технплпгија, инпвативнпсти целпг друщтва и друщтвенп 
пдгпвпрнпг ппслпваоа пбезбеђује смаоеое сирпмащтва, дугпрпшнп бпље кприщћеое ресурса, 
смаоеое загађеоа живптне средине, спешаваое нпвих загађеоа, кап и унапређеое услпва за здрав 
живпт и услпва за квалитетан живпт станпвника ппщтине. 
 
Пбзирпм на актуелне здравствене прпблеме и пптребе станпвнищтва за здравственпм защтитпм, 
дефинисане су припритетне пбласти пшуваоа и унапређеоа здравља, кпје се пднпсе на превенцију и 
кпнтрплу хрпнишних незаразних бплести, превенцију и кпнтрплу заразних бплести збпг сталне 
претое нпвих бплести и распрпстраоене резистенције на антибиптике, и специфишне здравствене 
пптребе ппјединих категприја станпвнищтва, кап и јашаое јавнпг здравља. 
 
Превенција и кпнтрпла хрпничних незаразних бплести: Хрпнишне незаразне бплести карактерищу: 
дугп и шестп дпживптнп трајаое бплести, смаоеое квалитета живпта, узрпкпваое инвалиднпсти и 
превременпг умираоа, те знашајнп финансијскп пптерећеое ппјединца и друщтва. Демпграфски 
тренд у Ппщтини Ада, уз стареое пппулације, кап и нездрави стилпви живпта и рада, загађеое 
живптне средине, кап и други фактпри дппринпсе, нарпшитп ппследоих деценија, знашајнпм ппрасту 
пбплеваоа пд хрпнишних незаразних бплести. 
 
Кпнтрпла пбплеваоа пд хрпнишних незаразних бплести се пстварује превенцијпм на индивидуалнпм 
и пппулаципнпм нивпу, циљаним прегледима, превентивним прегледима и прпмпцијпм здравих 
стилпва живпта и здраве живптне средине, заједнишкпм акцијпм здравственпг и псталих сектпра и 
смаоеоем неједнакпсти у здрављу. 
 
У циљу смаоеоа пбплеваоа и умираоа пд хрпнишних незаразних бплести, у Ппщтини Ада спрпвпде 
се усвпјена стратещка, прпграмска и планска дпкумента кпја се пднпсе на превенцију и кпнтрплу 
хрпнишних незаразних бплести (бплести срца и крвних судпва, щећерна бплест, малигне бплести, 
менталне бплести), фактпре ризика ппвезане са здрављем (нпр. упптреба дувана и дуванских 
прпизвпда, щтетна упптреба алкпхпла, прекпмерни унпс спли у исхрани), ранп пткриваое рака 
(скрининг прпграми) и ппвређиваое. 
 
Пснпвни циљеви превенције и кпнтрпле хрпнишних незаразних бплести су: 

 Смаоеое пбплеваоа и превременпг умираоа пд бплести срца и крвних судпва, 

 смаоеое пбплеваоа и превременпг умираоа пд малигних бплести, 

 смаоеое пбплеваоа и превременпг умираоа пд щећерне бплести, 

 пткриваое и смаоиваое излпженпсти фактприма ризика за хрпнишне незаразне бплести, 

 унапређеое менталнпг здравља и 

 смаоеое ппвређиваоа.  
 
Превенција и кпнтрпла заразних бплести: Разни фактпри, кпји су ппследишнп изазвали 
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макрпекпнпмску кризу, имали су негативан утицај на здравственп стаое станпвнищтва. У пквиру 
епидемиплпщке транзиције, ппвећанп је пптерећеое хрпнишним незаразним бплестима, али 
ппследоих деценија све вище смп сведпци да ппаснпст пд заразних бплести није прпщла. Иакп су 
напредак у развпју и кприщћеоу вакцина ради превенције заразних бплести, терапије за оихпвп 
лешеое, кап и ппбпљщаое ппщтих хигијенских услпва дпвели дп смаоеоа пбплеваоа и умираоа пд 
заразних бплести, неппхпднп је врщити кпнтинуирани надзпр и кпнтрплу над заразним бплестима и 
предузимати све мере, имајући на уму ппвећане прекпгранишне претое и миграције станпвнищтва 
из Азије и Африке пд заразних бплести, имајући у виду птвпренпст граница и мпбилнпст (туризам, 
тргпвина, азил). 
 
Да заразне бплести и даље захтевају ппсебну пажоу указују и бплести кпје су јпщ увек присутне, а 
пдраз су спцип-екпнпмских услпва, кап щтп је туберкулпза, ппјава нпвих бплести, кап и ппјава 
резистенције спјева бактерија на лекпве кпја је све присутнија. 
Збпг наведенпг, ефикасни и ефективни механизми за пткриваое, превенцију и кпнтрплу заразних 
бплести мпрају се кпнтинуиранп унапређивати у циљу пдгпвпра на сталне претое.  
 
Пснпвни циљеви превенције и кпнтрпле заразних бплести су: 

 Пдржаваое и унпређеое ппкривенпсти имунизацијама вакциналнп превентабилних бплести, 

 кпнтрпла резистенције бактерија на антибиптике, 

 усппстављаое система за брз пдгпвпр на претое здравственпј безбеднпсти. 
 
Здравствена заштита ппсебнп псетљивих и угрпжених група станпвништва: Разлишите пппулаципне 
групе и категприје станпвнищтва имају свпје специфишне здравствене пптребе кпје се пстварују на 
ппсебан нашин. Пппулаципне групе са специфишним здравственим пптребама у пднпсу на живптну 
дпб, ппл, радни статус, инвалиднпст и спцијални статус су: пдпјшад, предщкплска и щкплска деца, 
млади, стари, жене репрпдуктивне дпби, раднп активнп станпвнищтвп, пспбе са инвалидитетпм и 
спцијалнп угрпжене и маргинализпване групе. 
 
Пснпвни циљеви здравствене защтите ппсебнп псетљивих и угрпжених група станпвнищтва су: 

 Унапређеое здравља жена репрпдуктивне дпби, 

 унапређеое здравља пдпјшади, предщкплске, щкплске ђеце и пмладине, 

 унапређеое и пшуваое здравља старих, 

 унапређеое и пшуваое здравља пспба са инвалидитетпм, 

 унапређеое и пшуваое здравља спцијалнп угрпжених и маргинализпваних група 
станпвнищтва, 

 унапређеое и пшуваое здравља заппслених. 
 
Јачаое јавнпг здравља: Развијаое дпктрине јавнпг здравља у складу са  смерницама и систем 
надзпра здравља станпвнищтва према уппредивим индикатприма, анализираое и представљаоа 
ппдатака су кљушни елементи за креираое здравствене пплитике на бази дпказа у Ппщтини Ада. 
Институт за јавнп здравље Кикинда фпрмира струшна тела за израду и спрпвпђеое активнпсти у 
пбласти јавнпг здравља и прганизује едукацију кадра за оихпвп спрпвпђеое. 
 
Превенција бплести и прпмпција здравља крпз превентивне прпграме и ппвећаое пдгпвпрнпсти 
грађана за сппственп здравље укљушује активнпсти на пренпщеоу знаоа п фактприма ризика, 
избегаваоу ризика за пбплеваое, ппнащаоу у ппјединим ситуацијама кпд ппјединих бплести и кпд 
ппсебнп угрпжених група. Наведене активнпсти у Дпму здравља Ада су усмерене на труднице, 
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предщкплску и щкплску децу, пмладину и друге псетљиве групе, а пбављају се у склппу тимпва 
изабраних гинекплпга, изабраних педијатара и изабраних дпктпра за пдрасле. Институт за јавнп 
здравље Кикинда припрема јединствене садржаје и инструкције за спрпвпђеое ппменутих прпграма 
и пптребан материјал за спрпвпђеое ппсебних здравствених кампаоа и прганизује едукацију 
пптребнпг кадра. 
 
Јавнп-здравственим прпграмима кпји се пднпсе највећим делпм на најшещће фактпре ризика 
ппвезане са здрављем (пущеое, щтетна упптреба алкпхпла, физишка неактивнпст, нездрава исхрана) 
кппрдинира Институт за јавнп здравље Киинда, а у реализацију прпграма укљушују се саветпвалищта 
Дпма здравља Ада, НВП, хуманитарна и друга удружеоа пацијената, инвалида, кап и грађана 
лпкалне заједнице. 
 
Пптребе и захтеви у јавнпздравственпм систему Ппщтине Ада, врлп шестп нису у складу са 
распплпживим средствима, па је неппхпднп пдређиваое припритета у расппдели распплпживих 
ресурса, какп финансијских, такп и људских, инфраструктурних и других ресурса. Затп је јавнп-
здравствени систем пптребнп развијати кап пдржив и стабилан систем, усклађен са правцима развпја 
републишкпг и ппкрајинскпг здравства, уз усмереоа на ппвећаое ефикаснпсти и квалитета и развпј 
ресурса кпји ће пмпгућити задпвпљеое пптреба за јавнп-здравственпм защтитпм, уз пптималну и 
једнаку дпступнпст.  
 
Један пд важних предуслпва за унапређеое квалитета и ефикаснпсти јавнп-здравствене защтите је 
функципналнп ппвезиваое система на свим нивпима уз унапред ппредељене пдгпвпрнпсти и 
задатке. Улпге и пдгпвпрнпсти на нивпу управљаоа  мпрају се усмеравати на спрпвпђеое ппслпваоа 
у пквиру распплпживих средстава и уз ппщтпваое струшних смерница за рад. 
 
Важан сегмент управљаоа системпм јавнпг здравља на свим оегпвим нивпима у Ппщтини Ада, јесу 
ппуздани, квалитетни и ажурни здравствени ппдаци и инфпрмације. Ппдаци су неппхпдни на извпру 
оихпвпг настанка тј. у здравственим устанпвама Дпма здравља Ада, на нивпу извещтаваоа, 
аналитишкпм нипву и нивпу дпнпщеоа пдлука базираних на дпказима. Унапређеое развпја 
интегралнпг здравственпг инфпрмаципнпг система је неппхпдан предуслпв за управљаое ресурсима, 
квалитетпм здравствене защтите, финансираоем у систему здравства. 
 
Ппщтина Ада настпји, да са пгранишеним екпнпмским и људским ресурсима прпјектује 
јавнпздравствени систем, кпји ће бити ефикасан и у функцији защтите здравља оенпг станпвнищтва. 
Збпг тпга се питаое квалитета здравствене защтите намеће кап императив. 
 
ППШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 

Ппшти циљеви јавнпг здравља 
 

Унапређеое квалитета живпта, живптне и радне средине, здравља и благпстаоа, смаоеое 
неједнакпсти у здрављу за све грађане Ппщтине Ада дп 2026. гпдине.  
 
Следећи мисију, визију и принципе јавнпг здравља План јавнпг здравља Ппщтине Ада има следеће 
ппщте циљеве у пквиру кпјих су специфишни и пперативни циљеви:  

 Унапређеое здравља и смаоиваое неједнакпсти у здрављу, 

 унапређеое живптне средине и радне пкплине 

 спрешаваое и сузбијаое бплести и впдећих ризика пп здравље станпвнищтва,  

 развпј акција прпмпције здравља у друщтвенпј заједници, 



165. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

 ппдрщка развпју дпступне, квалитетне и ефикасне здравствене защтите, 

 развпј система јавнпг здравља заснпванпг на дпказима из истраживаоа, 

 унапређеое управљаоа, кпмуникације и партнерства за примену нашела „здравље у свим 
пплитикама”. 
 

Специфични циљеви јавнпг здравља 
 

1. Пбезбеђеое хигијенски исправне впде за пиће и припрему живптних намирница за људску 
исхрану. 

2. Унапређеое  спрпвпђеоа  превентивних мера /прегледа за спрешаваое пбпљеваоа пд  

хрпнишних незаразних бплести (ХНБ). 

3. Унапређеое прпмпције здравља и превенције бплести. 

4. Унапређеое приступашнпсти и дпступнпсти јавним устанпвама пспба са инвалидитетпм (ПСИ) 

и сппртскп рекреативним прпграмима деци и пмладини са сметоама у развпју. 

5. Пшуваое и унапређеое репрпдуктивнпг здравља жена. 

6. Унапређеое защтите живптне средине. 

7. Пдржаваое спремнпсти за ванредне ситуације уз унапређеое ппремљенпсти и знаоа. 

8. Унапређеое здравља крпз међусектпрску сарадоу. 

 
ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ РАЗВПЈА ЈАВНПЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ У ППШТИНИ АДА, У ПЕРИПДУ  
ПД 2019. – 2026. ГПДИНЕ 
 
Пшекивани резултати на спрпвпђеоу Плана активнпсти су кпнкретни прпизвпди кпји сумирају 
кпнкретне активнпсти и кпји су мерљиви квантитативним (брпјшаним) индикатприма,а тп су: 

 Усппстављена функципнална мрежа јавнпздравствене делатнпсти у складу са 
јавнпздравственм припритетима и пптребама у ппщтини. 
 

 Усппстављен интегрални инфпрмаципни систем мреже Завпда за јавнп здравље Кикинда 
ппвезан и адекватнп уређеним инфпрмацијпним системима других кприсника у ппщтини. 
 

 Усппстављенa систем превенције незаразних хрпнишних бплести крпз: 

 Прпмицију правилне исхране, 

 прпмицију физишке активнпсти у слпбпднп време, 

 превенцију и сузбијаое пущеоа, 

 превенција и сузбијаое прекпмерне кпнзумације алкпхпла, 

 превенцију дебљине, 

 превенцију каријеса, 

 унапређеое рада у ппливалентним саветпвалищтима щкплске медицине. 
 

 Смаоеое ушещћа ризишних група у пппулацији ппщтине: 

 Снижеое брпја нпвп-пбплелих пд неправилне исхране за 10%, 

 снижеое брпја нпвп-пбплелих пд физишке неактивнпсти у слпбпднп време за 10%, 

 снижеое брпја нпвп-пбплелих пд пущеоа и брпја пущаша за 5%, 

 смаоеое пптрпщоа укупне кплишине алкпхпла пп станпвнику,  

 снижеое дебљине  целпкупне пппулације за 15%. 
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 Ппвећаое ушещћа циљних пппулација наципналним прпграмима ранпг пткриваоа рака дпјке 
на 70%, и рака дебелпг црева на 45% ппзваних на тестираое, пднпснп заппшет прпграм ранпг 
пткриваоа рака грлића матернице. 
 

 Усппстављен систем управљаоа превентивним активнпстима за прпмицију јавнпг здравља, 
дпбијаое квалитетних, примеоивих и уппредивих инфпрмација и здравствених индикатпра 
на пснпву праћеоа и примеоиваоа струшне метпдплпгије у здравству. 
 

 Усппстављен систем праћеоа, пцеоиваоа, кпнтрпле и превенције здравствених ризика кпји 
су пдређени фактприма живптне средине. 
 

 Унапређен квалитет, примеоивпст и уппредивпст инфпрмација и здравствених индикатпра. 
 

 Развијена здравствена кпмппнента система за ранп узбуоиваое и делпваое на претое 
здрављу, кпја ће кпнтинуиранп прикупљати и анализирати инфпрмације п претоама здрављу 
у ппщтини. 
 

 Усппстављен систем управљаоа превентивним активнпстима ради кппрдинације, 
раципналнпг планираоа, ппдрщке и усмераваоа превентивних активнпсти на прпмпцији 
јавнпг здравља у ппщтини. 

Пплитике јавнпг здравља, кпје креирају прпмене ка здравијим стилпвима живпта, мпгу искуственп 
ппказати свпју ефикаснпст у разним пбластима, пд кпнтрпле упптребе дуванских прпизвпда дп 
прпцедура скрининга кпд рака. Међутим, укпликп здравствени систем не реализује пплитику јавнпг 
здравља на нашин да пдгпвпри пружаоем услуга на адекватан нашин или исппд пдређенпг нивпа, 
здравствене интервенције неће ппстизати предвиђене резултате, а пружаое неефективних услуга је 
увек неефикаснп. 
 
ПКВИР ЗА СПРПВПЂЕОЕ, ПРАЋЕОЕ, ПЦЕОИВАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ ПЛАНА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА 
 
Пдгпвпрне институције и институције кпје ушествују у реализацији активнпсти су у закпнскпј пбавези 
да накпн реализпваних активнпсти дпстављају извещтаје Савету за здравље Ппщтине Ада.  
 
Пбавеза праћеоа индикатпра и пшекиваних резултата усмерена је ка дпнпщеоу закљушака п тпме 
щта треба прпменити,а щта задржати какп у вези са планираним активнпстима,такп и са стратещким 
циљевима.  
 
Праћеое спрпвпђеоа Плана јавнпг здравља Ппщтине Ада је прпцес у надлежнпсти Савета за 
здравље, кпји прикупља, пбједиоује, анализира и евидентирају релевантне инфпрмације п тпме какп 
се планиране активнпсти Акципнпг плана, спрпвпде у пднпсу на пшекиване резултате. 
 
Праћеое се усредсређује на редпвнп прикупљаое ппдатака п пствареним вреднпстима ппказатеља 
за мереое ушинака и ппређеое пстварених и циљних вреднпсти ппказатеља у дефинисанпм 
перипду. При тпме се пружа ппјащоеое евентуалних пдступаоа, пднпснп напредака у дпстизаоу 
циљних вреднпсти. 
 
Праћеое даје кљушне ппвратне инфпрмације Савету за здравље, п тпме кпје се активнпсти спрпвпде 
у складу са ппстављеним циљевима, а кпје не. Када се утврде пдступаоа, Савет за здравље мпже да 
размптри на кпји нашин да кпригују спрпвпђеое активнпсти или прерасппделе активнпсти у 
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нареднпм перипду у циљу пствареоа бпљих резултата. 
 
Прецизнп и ефикаснп извещтаваое јакп је битнп збпг праћеоа свих активнпсти из Акципнпг плана, 
Плана здравља Ппщтине Ада, али и збпг управљаоа истим. Са једне стране, мпћи ће да се прати какп 
се пдвија пнп щтп је планиранп, да ли све иде свпјим тпкпм и пнакп какп би требалп, а са друге 
стране и да  се мпже благпвременп утицати. 
 
Савет за здравље,кап управљашка структура има следеће задатке:  

 У пптпунпсти пдгпвара за впђеое целпкупнпг прпцеса примене Плана, 

 предлаже лпкалне тимпве за управљаое прпјектима кпји настану кап резултат 

ппераципнализације Плана, 

 пбезбеђује приступ и прикупљаое свих ппдатака и инфпрмација у електрпнскпј фпрми пд 

свакпг актера, ушесника  у прпцесу  унапређеоа јавнпг здравља, 

 пдржава кпнтакте  са свим ушесницима у рализацији Плана, 

 управља прпцеспм праћеоа(мпнитпринг) и пцеоиваое успещнпсти (евалуације)Плана, 

 пдржава кпнтакте са јавнпщћу и дпнпсипцима пдлука у лпкалнпј сампуправи. 

 
Извещтаваое представља приказиваое резултата рада у спрпвпђеоу Акципнпг плана, Плана 
здравља Ппщтине Ада и п тпме инфпрмище заинтереспвану јавнпст, щтп дппринпси 
транспарентнпсти у кпмуникацији са станпвнищтвпм. Писменим и усменим путем се приказују 
ппстигнути циљеви, пдступаоа, узрпци и кпрективне мере. Извещтаји се праве  са циљем да 
Скупщтина ппщтине Ада дпнесе пдлуку на пснпву предлпга Савета за здравље. 
 
На пснпву праћеоа спрпвпђеоа Плана јавнпг здравља Ппщтине Ада израђује се гпдищои извещтај п 
ушинку, тещкпћама, прпблемима и предлпзима. Савет за здравље има закпнску пбавезу да гпдищое 
извещтаје п спрпведеним активнпстима упућује пснивашу, Скупщтини ппщтине Адаи ЗЗЈЗ Кикинда и 
Министарству здравља Владе Републике Србије.  
 
Ппред праћеоа у извещтаваоа, Савет за здравље мпже врщити и евалуацију, перипдишнп 
пцеоиваое ефикаснпсти, ефективнпсти, утицаја, пдрживпсти и важнпсти Плана здравлља у кпнтексту 
ппстављених циљева. Евалуација се спрпвпди накпн заврщетка перипда спрпвпђеоа плана, а 
пмпгућава нам да измеримп дп кпје мере смп пстварили ппстављене циљеве и да сагледамп исхпде 
спрпведених активнпсти, какп би смп у нареднпм циклусу планираоа ппставили реалније и 
извпдљивије циљеве. Евалуација, дакле, представља крај једнпг циклуса планираоа, али и увпд у 
нпви. 
 
Праћеое и пцена успешнпсти (мпнитпринг и евалуација) : Праћеое и вреднпваое ппстигнутпг у 
Плану јавнпг здравља јесу две изузетнп битне фазе у спрпвпђеоу планираних активнпсти. Савет за 
здравље је у закпнскпј пбавези извещтаваоа п спрпведеним активнпстима: према пснивашу, тп јест 
лпкалнпј сампуправи и Министарству здравља, прекп теритпријалнп надлежнпг института/завпда за 
јавнп здравље. Мпнитпринг и евалуација представљају нашине праћеоа ефеката кпје прпизвпди 
примена Плана јавнпг здравља.  
 
Мпнитпринг или праћеое се пдвија кпнтинуиранп тпкпм реализације плана и има за циљ кпнтрплу и 
ппдрщку спрпвпђеоа, кап и евентуалне измене „у хпду“ када је тп пптребнп.  
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Евалуација се спрпвпди накпн заврщетка перипда спрпвпђеоа плана и представља вепма важан 
прпцес, јер нам пмпгућава да измеримп дп кпје мере смп ппстигли ппстављене циљеве и да 
сагледамп пправданпст предузетих активнпсти.  
 
Какп се спрпвпди праћеое и извештаваое? Дпбар план евалуације даје нам слику п ефикаснпсти 
спрпвпђеоа плана. Приликпм дефинисаоа плана свакакп је важнп да се пдреди пспба или пспбе 
кпје ће бити задужене за евалуацију и праћеое спрпвпђеоа плана.Евалуација мпже да се спрпвпди 
интернп, али је мпгуће ангажпвати и струшоаке за сппљащоу прпцену ппстигнутих резултата.  
  
Пснпвни критеријуми запраћеое и извештаваое:  
 
Релевантнпст: У кпјпј мери су ппстављени циљеви и спрпведене активнпсти у складу са пптребама 
циљне групе пднпснп кприсника?  
Пример и питаоа:  

o Да ли смп ппставили пдгпварајуће циљеве? Да ли су пни релевантни (пдгпварајући) за 
кприснике?  

o Да ли су предвиђене активнпсти и исхпди у складу са ппстављеним ппщтим и специфишним 
циљевима?  

o Да ли спрпведене активнпсти и резултати пдгпварају жељенпм утицају и ефекту? У кпјпј мери 
је активнпст прихваћена пд заједнице?  

 
Ефективнпст (делптвпрнпст): Испитује у кпјпј мери су ппстављени циљеви дпстигнути пднпснп 
пстварени.  
Пример и питаоа:  

o Да ли су ппстављени циљеви пстварени и у кпјпј мери?  
o Кпји су фактпри дппринели да ппстављени циљеви буду или не буду пстварени?  

 
Ефикаснпст (исплативпст): Испитује да ли је примеоена најисплативија меа за ппстизаое жељених 
резултата. Тп знаши да се разматра кпликп је активнпст екпнпмишна у пднпсу на друга рещеоа кпјима 
се мпже ппстићи исти резултат.  
Примери питаоа:  

o Да ли су активнпсти имале најбпљи пднпс цена–резултат?  
o Да ли су циљеви ппстигнути на време?  
o Да ли су планиране активнпсти спрпведене на најефикаснији нашин у пднпсу на друга 

рещеоа?  
 
Утицај: Испитује на щта су све утицале планиране активнпсти, билп да су ефекти ппзитивни или 
негативни, билп да су пни настали кап директан или индиректан резултат тих активнпсти, билп да су 
планирани или непланирани. Мпже се разматрати какав је утицај пстварен генералнп на лпкални 
екпнпмски и спцијални развпј и на живптну средину.  
Примери питаоа:  

o Шта се дпгпдилп кап резултат нащих активнпсти?  
o Да ли је ппстигнута жељена прпмена кпд циљне групе?  
o Кпје прпмене увиђамп кпд циљне групе и у заједници?  
o На кпликп људи су прпмене утицале?  

 
Пдрживпст: Испитује се кпликп су ппзитивне прпмене пдрживе акп престане финансираое, пднпснп 
да ли се  мпгу пбезбедити средства кпја ће пмпгућити кпнтинуиранп спрпвпђеое активнпсти и 
пствареое циљева.  
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Примери питаоа:  
o У кпјпј ће мери ппзитивни исхпди ппстпјати и накпн престанка финансираоа активнпсти?  
o Кпји су главни фактпри кпји утишу на пдрживпст?  

 

Евалуација представља крај циклуса планираоа.  Ппказатељ су индикатпри кпји су пдређени у 
акципнпм плану и прпвера се  у кпјпј мери је прпмена пстварена. Треба узети у пбзир здравствене и 
пстале индикатпре из слике здравља кпји указују на прпблеме кпји се желе рещити.  
 
Пптребнп је узети у пбзир да кпд јавнпздравствених прпблема прпмене у неким слушајевима мпгу да 
се виде тек накпн дужег перипда у пднпсу на перипд трајаоа Плана јавнпг здравља. Затп је важнп да 
на реалистишан нашин утврдимп индикатпре кпји ће нам ппказати ефекте у датпм временскпм 
пквиру. Ппред тпга, важнп је пратити и индикатпре на кпјима ће се прпмене увидети тек касније, щтп 
је саставни деп пбнављаоа Слике здравља, нпр. ушесталпст пбплеваоа и умираоа пд карцинпма 
плућа.  
 
Евалуација представља крај једнпг циклуса планираоа, али и увпд у нпви.  
 
Циљ праћеоа и пцене успешнпсти (мпнитпринга и евалуације) Плана јавнпг здравља је да се 
систематишнп прикупљају ппдаци, прати и надгледа прпцес примене и прпцеоује успех Плана ради 
предлагаоа евентуалних измена у активнпстима на пснпву налаза и пцена. 

 

Временски пквир: Мпнитпринг (кап систематски прпцес прикупљаоа ппдатака) спрпвпди се 
кпнтинуиранп и дугпрпшнп за перипд 2019-2026.гпдина. Евалуација (кап анализа ппдатака и 
дпнпщеое пцене п успещнпсти) врщиће се перипдишнп - једнпм гпдищое и ппднпсиће се извещтај 
Скупщтини ппщтине Ада. Финална евалуација пбавиће се на крају 2026. гпдине.  

 

Предмет мпнитпринга и евалуације: Мпнитпринг и евалуација укљушују целпвитп сагледаваое 
испуоеоа активнпсти - задатака и специфишних циљева.  

 

Кључни индикатпри утицаја за праћеое и пцеоиваое успещнпсти примене Плана су: 

• Брпј нпвих услуга - лпкалних мера / прпграма;  

• Пбухват нпвим услугама и мерама;  

• Структура кприсника/ца услуга и мера/прпграма;  

• Нивп укљушенпсти разлишитих актера у пружаое услуга у лпкалнпј заједници;  

• Пбим финансијских средстава издвпјених за услуге;  

•Структура финансијских средстава издвпјених за услуге (бучет лпкалне сампуправе, 
дпнатпрска средства, други извпри...).  

 
Метпде и технике мпнитпринга и евалуације: За успещнп пбављаое мпнитпринга и евалуације 
кпристиће се стандардни сет алата међу кпјима су: евидентираое кприсника, интервјуи са 
кприсницима (упитници, разгпвпри, анкете), анкете, извещтаваое и др.  
  
Савет за здравље Ппщтине Ада фпрмираће радну групу за праћеое (мпнитпринг) и пцену 
успещнпсти (евалуација) Плана јавнпг здравља.  
 
Радна група ће бити пдгпвпрна за праћеое и пцеоиваое успещнпсти рада на примени Плана јавнпг 
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здравља - врщиће мпнитпринг и евалуацију. Радна група ће свпјим Планпм рада дефинисати нашин 
прганизпваоа мпнитпринга и евалуације Плана јавнпг здравља Ппщтине Ада.  
 
Цеп пвај прпцес дпвпди дп преузимаоа пдгпвпрнпсти за здравље на нивпу Ппщтине Ада свих 
субјеката, пд здравствених и устанпва спцијалне защтите, пбразпвних устанпва, привредних 
субјеката, медија, удружеоа грађана и грађана самих. Циљ је ппдизаое здравствене културе и 
меоаое живптних навика станпвника Ппщтине Ада и усмераваое истих ка здравим стилпвима 
живпта, пшуваоу и унапређеоу здравља. 
 
РЕСУРСИ  
 
Пбезбеђеое финансијских средстава за спрпвпђеое Плана јавнпг здравља на лпкалнпм нивпу 
ппдразумева сукцесивнп пбезбеђеое средстава пп гпдинама у складу са ппстављеним 
припритетима.  
 
План јавнпг здравља је свепбухватан и у оегпвп спрпвпђеое се укљушује шитав низ разлишитих јавних 
институција, кпје за свпј рад имају дефинисана финансијска средства.  
  
Свака институција за себе гпдищое планира прпграмске активнпсти и прпјекте, кпји се финансирају 
из бучета, а мнпге пд оих се тишу ппслпва унапређеоа здравља грађана.  
  
Мпгући извпри финансираоа су ппщтински бучет; Влада РС – кпнкурси министарстава; велике 
кпмпаније – сппнзпрства; међунарпдне дпнације; претприступни фпндпви Еврппске уније (IPA). 
Стратещки план треба да на једнпм месту пбједини све активнпсти из пве пбласти и свих других, а 
планираних пбласти, али и да на једнп местп пбједини сва дпступна средства. Ипак, највище се треба 
ппуздати у дпступна средства. План јавнпг здравља је фпкусиран на активнпсти кпје се мпгу 
финансирати.  
  
Прoгрaмску структуру кoрисникa бучета, шинe три прoгрaмскe кaтeгoриje: прoгрaм, прoгрaмскa 
aктивнoст и прojeкaт, кojима сe групищу рaсхoди и издaци. Те прпграмске категприје расппређене су 
у двa хиjeрaрхиjскa нивoa. Нa вищeм нивoу су прoгрaми, a на нижем су прoгрaмскe aктивнoсти и 
прojeкти кпји им припадају. Прoграм прeдстaвљa скуп мера кпје кoрисници бучета спрпвпде у складу 
са свпјим кљушним надлежнпстима и утврђеним срeдоoрoшним циљeвима. Прпграм се сaстojи oд 
нeзависних, али тeснo пoвeзаних кoмпoнeната – прoгрaмских aктивнoсти и/или прojeката. 
Пдпбраваое срeдстaвa oпрeдeљeних зa прoгрaм спрпвпди сe прилагпђаваоем вeзaним зa 
прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у oквиру прoгрaмa. Прoгрaм се утврђује и спрпвпди пд стране 
једнпг или вище кприсника бучета и ниje врeмeнски oгрaнишeн.  
  
Прoгрaмскa aктивнoст je тeкућa дeлaтнoст кприсника бучета шијим спрпвпђеоем сe ппстижу циљeви 
кojи дoпринoсe дпстизаоу циљева прoгрaмa.  
  
Прoгрaмске aктивнoсти се утврђују на пснпву оегпвих уже дефинисаних надлежнпсти. Moгу сe 
oднoсити нa: пружaоe jaвнe услугe, припрeму и дпнпщеое нoрмативних и стратeщких аката, рaд 
инспeкциjскe службe, спрoвпђeоe мeрa јавних пoлитика, aдминистрaтивну дeлaтнoст oргaнa и др. 
Прoгрaмскa aктивнoст мoрa бити дeo прoгрaмa, спрпвпди се пд стране самп једнпг кприсника бучета 
и ниje врeмeнски oгрaнишeнa.  
  
Прojeкaт je временски пгранишен пoслoвни пoдухвaт кприсника бучета шијим спрпвпђеоем сe 
ппстижу циљeви кojи дoпринoсe ппстизаоу циљева прoгрaмa. Исти се мoжe oднoсити нa кaпитaлнo 
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улaгaоe, унaпрeђeоe прoцeдурe у jaвнoj aдминистрaциjи, усаврщаваое држaвних службeникa и 
слишнe пoдухвaтe кojи дoпринoсe квaлитeтниjeм пружaоу jaвних услугa. Taкoђe, прojeкти мoгу 
прeдстaвљaти крaткoрoшни инструмeнт утврђене јавне пoлитикe.  
 
Детаљан гпдищои бучет за сваку следећу гпдину примене Плана биће урађен на пснпву разрађених 
гпдищоих планпва за те гпдине.  
 
Средства за реализацију пвпг Плана пбезбеђиваће се из следећих извпра:  

 Бучета Ппщтине Ада, 

 бучета Републике Србије, АП Впјвпдине, дпнатпрских бучета, пднпснп прпјеката кпји ће се 
развити на пснпву пвпг Плана, 

 других дпступних извпра. 

 
АКЦИПНИ ПЛАН 
 
Пплазећи пд закпнскпг пснпва за развпј јавнпг здравља Србије на лпкалнпм нивпу, ппстављенпг у 
Закпну п лпкалнпј сампуправи и Закпну п јавнпм здрављу, Ппщтина Ада је преузела на себе нпве 
пдгпвпрнпсти у пшуваоу и унапређеоу здравља људи на свпјпј административнпј теритприји. Брига 
за јавнп здравље ппстала је заједнишки циљ и пбавеза лпкалне сампуправе али и шитаве заједнице. 
Активан избпр прпграма и усппстављаое припритета на лпкалнпм нивпу јесу пдгпвпрнпст, изазпв 
али и велика щанса Ппщтини Ада да  се нещтп сущтински ппбпљща када је у питаоу здравље за све у 
оенпј средини. 
 
Здравље станпвника Ппщтине Ада је стаое пптпунпг физишкпг, менталнпг и спцијалнпг благпстаоа, а 
не самп пдсуствп бплести или несппспбнпсти. Здравље нарпда је пд ппщте друщтвенпг интереса и 
најзнашајнији је ресурс за развпј Ппщтине Ада. Јавнп здравље Ппщтине Ада је скуп знаоа, вещтина и 
активнпсти усмерених на унапређеое здравља, спрешаваое и сузбијаое бплести, прпдужеоа и 
ппбпљщаоа квалитета живпта путем прганизпваних мера кпје се спрпвпде у ппщтини и друщтву. Затп 
је пптребнп је лишним избпрпм утицати на квалитет живпта, на ппсап кпји пбезбеђује егзистенцију, 
нашин на кпји се прпвпди слпбпднп време и ппступаоем кпјим се  даје дппринпс раднпј и живптнпј 
средини - заједници. 
 
План јавнпг здравља Ппщтине Ада је лпкални стратещки дпкумент кпји предлаже Савет за здравље и 
усваја га Скупщтина ппщтине Ада. Задатак лпкалне сампуправе је спрпвпђеое друщтвене бриге за 
јавнп здравље на лпкалнпм нивпу крпз ппсебне прпграме јавнпг здравља пд интереса за 
станпвнищтвп, крпз мере и активнпсти у три кљушне пбласти де лпваоа јавнпг здравља, и тп:  

•физишкп, менталнп и спцијалнп здравље станпвнищтва,  
•прпмпција здравља и превенција бплести,  
•живптна средина /впда, ваздух, храна и земља/ и здравље станпвнищтва. 
 

Кап пдгпвпр на брпјне прпмене у сампј лпкалнпј средини (стареое станпвнищтва, смаоеое брпја 
станпвника, пдлив станпвника, ппраст ппјединих врста пбплеваоа, раст екпнпмских неједнакпсти, 
прпмене у живптнпј средини, екплпщки прпблеми и др.) израђен је План јавнпг здравља ппщтине 
Ада и фпрмулисани су специфишни, ппјединашни циљеви, кап и активнпсти и мере за оихпву 
реализацију. Пдгпвпрнпст за свпје здравље треба да преппзнају и прихвате сви у јединици лпкалне 
сампуправе, сви грађани и заппслени у свим сектприма. 
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Пснпв за планираое активнпсти у „Акципнпм плану јавнпг здравља ппщтине Ада пд 2019. дп 
2026.гпдине“ је здравствени прпфил грађана ппщтине Ада, кап и „Стратегије јавнпг здравља 
Републике Србије 2018. - 2026.гпдине“, „Наципнални план акције за децу“, „Наципнална стратегија п 
стареоу“, Стратегија за палијативнп збриоаваое“, „Уредба п Наципналнпм прпграму здравствене 
защтите жена, деце и пмладине“, „Стратегија ппдстицаоа рађаоа“, „Стратегија развпја сппрта у 
Републици Србији“, „Стратегија п дијабетесу“, Правилник п дпзвпљенпм нивпу буке у живптнпј 
средини, „Наципнални прпграм защтиту живптне средине“. „Закпн п защтити живптне средине“, 
„Наципнална стратегија пдрживпг развпја“, План радаЦрвенпг крста Србије за 2019.гпдину“, 
„Стратегија развпја защтите менталнпг здравља Србије“, Стратегија п спрешаваоу злпупптребе дрпга 
за перипд 2014-2021.гпдине, “Стратегија за превенцију и кпнтрплу хрпнишних незаразних бплести“, 
„Стратегија за превенцију и кпнтрплу ХИВ инфекције и АИДС-а у Републици Србији, 2018 - 2025. 
гпдине“ „Стратегија управљаоа впдама на теритприји Републике Србије дп 2034. гпдине“, „Акципни 
план за спрпвпђеое Наципналне стратегије за младе за перипд пд 2018. дп 2020. гпдине“, 
„Наципнална стратегија за младе за перипд пд 2015. дп 2025. гпдине“, „Наципнални прпграм Србија 
прптив рака“, „Стратегија за превенцију и кпнтрплу хрпнишних незаразних бплести Републике Србије“. 
 
На пснпву „Прирушника за стратещкп планираое јавнпг здравља на лпкалнпм нивпу „Мапа пута“, 
Стална кпнференција градпва и ппщтина, Бепград, 2017. гпдине. 
 
Фазе у изради стратещкпг дпкумента „Плана јавнпг здравља за ппщтину Ада пд 2019. дп 2026. 
гпдине“: 
 

1. Анализа и пцена стаоа (здравствени прпфил грађана ппщтине Ада: пснпвни ппдаци п 
теритприји ппщтине, витални и демпграфски ппказатељи, здравствени ппказатељи, 
ппказатељи активнпсти на унапређеоу здравља станпвнищтва и превенцији бплести, 
спципекпнпмски услпви, ппказатељи стаоа живптне средине, урбани дизајн ппщтине, 
прганизација заједнице ппщтине. Узети су у пбзир ставпви и јабнпздравствене пптребе 
грађана ппщтине Ада.)  

2. Стратещки пквир  
3. Израда акципнпг плана и прпграмираое  
4. Праћеое и вреднпваое 

 
Јавнп здравље Ппщтине Ада или нарпднп здравље је друщтвенп делпваое кпјим се жели ппбпљщати 
здравље и квалитет живпта и прпдужути живптни век целпкупнпг станпвнищтва ппщтине, 
прпмпцијпм здравља, превенцијпм бплести или применпм неких других пблика здравствене 
защтите.  
 
Здравље је стаое пптпунпг физишкпг, менталнпг и спцијалнпг благпстаоа, а не самп пдсуствп бплести 
или несппспбнпсти. Здравп станпвнищтвп Ппщтине Ада је неппхпднп за ппстизаое стратещких, 
спцијалних и екпнпмских циљева ппщтине и државе и затп су брпјне акције у пбласти јавнпг 
здравља, кплективни наппр пд стране заједнице усмерен ка ппјашаваоу кпнтрпле кпју заједница има 
над детерминантама здравља, и ппследишнп, над унапређеоем здравља. Збпг тпга свака држава 
налази свпј интерес у пбласти јавнпг здравља, и максималнп свпјим мпгућнпстима пружа ппдрщку за 
непрекидни развпј и унапређеое пве пбласти.  
 
Пвим актпм настпјимп да пбезбедимп щтп већу дпступнпст јавнпг здравља станпвницима Ппщтине 
Ада. 
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АКЦИПНИ ПЛАН 
 
 

Специфични циљ 1 
 
Пбезбеђеое хигијенски исправне впде за 
пиће и припрему живптних намирница за 
људску исхрану. 

 

 

Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 

Унапређен квалитет снадбеваоа хигијенски 
исправнпм впдпм за пиће и припрему живптних 
намирница за људску исхрану. 

 

Анализа впде 

Кпнтиунира
нп 

Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верифика
ције 

Носиоци и учесници Извпри 
финансира

оа Одговорна 
институција 

Институције 
које учествују 

 
1.1. 
Анализе впде за пиће узете 
из ппгпна за прпизвпдоу 
впде и впдпвпдне мреже у 
Апщтини Ада, рађене у 
сппственпј лабпратприји  
 

2019-2026 
(Кпнтинуиран
п) 

 
Резултати 
испитиваоа впде за 
пиће  

 
Брпј исправних 
анализа  

Извещтај 
ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП 
СТАНДАРД 
Ада 

 
1.2. 
Анализе впде за пиће узете 
из ппгпна за прпизвпдоу 
впде и впдпвпдне мреже у 
Ппщтини Ада и рађене у  
лабпратприји  
ЗЗЈЗ Кикинда  

Кпнтинуиран
п 

Исправни резултати 
испитиваоа впде за 
пиће  
 

Брпј исправних 
анализа 

Извещтај 
ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП СТАНДАРД 
Ада, ЗЗЈЗ 
Кикинда 

ЈКП 
СТАНДАРД 
Ада 
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1.3. 
Планскп испираое 
впдпвпдне мреже  
 

Кпнтинуиран
п 

Сигурнпст у 
дпбијаоу хигијенски 
исправне впде  
 

 
 
Брпј испираоа  

Извещтај 
ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП 
СТАНДАРД 
Ада 

1.4. 
Планскп пдржаваое 
впдпвпдне мреже  
 

Кпнтинуиран
п 

 
Сигурнпст у 
дпбијаоу хигијенски 
исправне впде  

 
 
Брпј планских 
интервенција  Извещтај 

ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

ЈКП 
СТАНДАРД 
Ада 

1.5. 
Анализа ппстпјећег стаоа 
мреже  
 

Дп пплпвине 
2020.гпдине 

Израда плана 
замене дптрајале 
впдпвпдне мреже  
 

 
 
Дужина дптрајале 
впдпвпдне мреже 
у км  

План 
замене 
дптрајал
е 
впдпвпд
не 
мреже  
 

ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

Ппщтина Ада, 
ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

 

1.6. 
Планска замена дптрајале 
впдпвпдне мреже  
 

Кпнтиуниран
п 

Ппбпљщаое 
квалитета впде за 
пиће  
 

Замеоена 
впдпвпдна мрежа 
у км  
 

Технишки 
пријем 

Ппщтина Ада 
 

Ппщтина Ада, 
ЈКП СТАНДАРД 
Ада 

Ппщтина 
Ада,  
републ., 
ппкрајин., 
ЕУ фпндпви 
 

1.7. 
Прпграм мпнитпринга впде 
за пиће у пбразпвнп- 
васпитним устанпвама  
 

4 пута у тпку 
щкплске 
гпдине  
 

 
 
Резултати 
испитиваоа впде за 
пиће  

 
 
Брпј исправних 
анлиза  Извещтај 

 
Ппщтина Ада 
 

ЗЗЈЗ Кикинда 

 
 
Ппщтина 
Ада 
 



175. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Специфични циљ: 2 
 
Унапређеое спрпвпђеоа превентивних 
мера/прегледа за спречаваое 
пбпљеваоа пд ХНБ(хрпничне незаразне 
бплести) 

Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 

Ппвећан пбухват станпвнищтва превентивним 
прегледима 

Брпј (%) станпвнищтва пбухваћенпг 
превентивним прегледима 

Кпнтуинира

нп 

 
 
 

Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финан-
сираоа 

Одговорна 
институција 

Институције 
које учествују 

2.1. 
Праћеое/прпцена 
тренутне јавнпздравствене 
ситуације 

2019-2026 Гпдищоа анализа 

 Стппа 
мпрбидитета и 
мпрталитета 
станпвнищтва 
пд 
ХНБ*(хрпнишне 
незаразне 
бплести) 

 
Анализа 
здравственп 
стаоа 
станпвнищтва 
и прпцена 
ризика са 
предлпгпм 
мера  

ЗЗЈЗ Кикинда 
ЗЗЈЗ Кикинда, 
ЈЛС  

ЈЛС 

(јединица 

лпкалне 

сампуправе

) 
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2.2. 
Ппдрщка унапређеоустаоа 
пралнпг здравља 
предщкплске и щкплске 
деце 

2019-2026 
Ппдизаое нивпа 
знаоа п знашају 
пралне хигијене 

Брпј едукација 
(предаваоа, 
радипница, 
квизпва знаоа 
ликпвнп-
литерарних 
кпнкурса,  
здравственп 
васпитних 
излпжби) 

Извещтај п 
спрпведеним 
активнпстима 

Савет за здравље 

ДЗ Ада,ПУ,ПШ, 
ЗЗЈЗ Кикинда, 
Црвени крст 
Ппщтине Ада 

ЈЛС, РС, АП,  

2.3.  
Ппвећаое 
инфпрмисанпсти 
станпвнищтва п знашају 
превентивних прегледа 

2019-2026 

Увпђеое нпвих 
медија за 
инфпрмисаое и 
унапређеое 
ппстпјећих кап и 
 већи дијапазпн 
места за 
дистрибуцију 
(рестпрани, 
ппзприщта и сл.) 

Тираж 
щтампанпг 
здравственп 
васпитнпг 
материјала,  
развпј 
мпбилних 
апликација, смс 
ппруке, 
билбпрди, 
редпвне 
рубрике у 
щтампи, 
редпвне радип 
и тв емисије  

Извещтај п 
спрпведеним 
активнпстима 

Савет за 
здравље, ЈЛС 

ЈЛС,ЗЗЈЗ 
Кикинда, ДЗ 
Ада, медији, 
Црвени крст 

 

 

 

 

ЈЛС 

2.4.  
Ппдрщка спрпвпђеоу 
превенције малигних 
бплести –укљушиваое у 
ппзиваое станпвнищтва пд 
стране других устанпва  

2019-2026 

Ппвећаое брпја 
пдазваних на 
превентивне 
прегледе 

Брпј ппзивница, 
дистрибуција 
здравственп 
прпмптивнпг 
материјала 

Извещтај o 
спрпведеним 
активнпстима-
листа 
евиденције 
ппзива 

Савет за здравље 

ДЗ Ада,ЗЗЈЗ 
Кикинда, 
ЈЛС,медији,Црве
ни крст, 
удружеоа 
грађана, месне 
заједнице 

ЈЛС 
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2.5.   
Ппдрщка спрпвпђеоу 
превенције ХНБ– 
укљушиваое у ппзиваое 
станпвнищтва пд стране 
других устанпва 

2019-2026 

Ппвећаое брпја 
пдазваних на 
превентивне 
прегледе 

Брпј ппзивница, 
дистрибуција 
здравственп 
прпмптивнпг 
материјала 

Извещтај o 
спрпведеним 
активнпстима-
листа 
евиденције 
ппзива 

Савет за здравље 

ДЗ,ЗЗЈЗ Кикинда, 
ЈЛС,медији,Црве
ни крст, 
удружеоа 
грађана, месне 
заједнице 

ЈЛС 

2.6. 
Ппдрщка спрпвпђеоу 
циљаних прегледа на 
пткриваое ХНБ, и ДМ-2** у 
радним прганизацијама 

2019-2026 
% прегледа 
заппслених 
радника 

Брпј (%) 
прегледаних 
циљне узрастне 
групе 
Брпј 
пбезбеђених 
тестпва за 
прегледе 

Листе 
евиденције, 
извещтаји 

Савет за здравље 
ДЗ Ада, Радне 
прганизације 

 

 

ЈЛС 

2.7. 
Унапређеое евидентираоа 
и извещтаваоа п стаоу 
ухраоенпсти деце и 
адплесцената на 
превентивним прегледима  

2019-2026 

Да се кпд 100% 
деце стаое 
ухраоенпсти 
изрази на пснпву 
БМИ*** 

% пбухваћене 
деце 

Ппсебни 
извещтаји п 
пбављеним 
превентивним 
прегледима  

Савет за 
здравље, Дпм 
здравља  

ЈЛС, ПУ, ПШ, СШ, 
Дпм здравља 
Ада 

 

ЈЛС 

2.8. 
Ппдрщка деци и 
рпдитељима шија деца 
имају прпблем гпјазнпсти – 
ппсебни прпграми 

2019-2026 
Прпграми за децу 
и рпдитеље 

Брпј прпграма  
Извещтај п 
пдржаним 
активнпстима  

Савет за 
здравље, Дпм 
здравља  

ЈЛС, ПУ,ПШ, СШ 

РС,  

АПВ, 

 ЈЛС 

2.9.  
Ппдрщка увпђеоу здравих 
пбрпка у ПШ  

2019-2026 
Ппбпљщана 
исхрана кпд деце 
щкплскпг узраста  

Брпј ушеника 
кпји су прпщли 
едукацију 

Извещтаји п 
брпју 
пдржаних 
едукација 

Савет за 
здравље, ЈЛС, 
ПШ, Дпм 
здравља Ада 

ЈЛС, ПШ, Д.З. 
Ада 

ЈЛС 

 

2.10.  
Прпцена тренутнпг нивпа 
физишке фпрме ушеника пд 
петпг дп псмпг разреда 

2019-2065 

Прпцена тренутнпг 
нивпа физишке 
фпрме ппвезане са 
здрављем деце и 

% деце кпја 
ушествују у 
прпграму  

Извещтај п 
прпјекту  

Савет за здравље  

ПШ,  прпфеспри 
физишкпг 
васпитаоа, Дпм 
здравља Ада, 

РС,  

АПВ,   
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пснпвнпг пбразпваоа и 
едукација деце и 
адплсцената на теритприји 
ппщтине Ада –Прпјекат 
"Крпз адекватну физишку 
активнпст и правилну 
исхрану дп дпбрпг 
здравља" 

адплсцената на 
теритприји 
ппщтине Ада ради 
даљег дефинисаоа 
смерница за 
ушепће у 
пдређеним 
пблицима физишке 
активнпсти и 
смерница за 
правилну исхрану 

нутриципнисти  ЈЛС 

2.11. 
Унапређеое праћеоа 
стаоа дефпрмитета 
кишменпг стуба 
стандардизпваним мерним 
инструментима кпд деце 
предщкплскпг узраста  и 
щкплске деце ПШ, на 
ппшетку и на крају наставне 
гпдине и предлпга мера за 
кпрективнп превентивне 
вежбе 

2019-2026 

Ранп пткриваое 
дефпрмитета 
кишменпг стуба кпд 
деце и 
адплесцената 

% деце и 
адплесцената 
пбухваћена 
мереоем  

Извещтаји п 
спрпведеним 
мереоима и 
предлпгпм 
кпрективнп 
превентивних 
мера  

Савет за 
здравље, ЈЛС, ПУ, 
ПШ 

ЈЛС, ПУ, ПШ, 
Дпм здравља 
Ада 

 

ЈЛС 

 

*хрпнишне незаразне бплести 
**дијабетес мелитус тип 2 
***индекс телесне масе (Body Mass Index) 
 

 
 
 

Специфични циљ: 3 Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 
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Унапређеоепрпмпције здравља и 
превенције бплести 

Спрпвпђеое активнпсти прпмпције здравља у заједници 
Брпј спрпведених активнпсти тпкпм 

гпдине 

 

Кпнтинуира
нп 

 
 

Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финан-
сираоа Одговорна 

институција 
Институције 
које учествују 

3.1.  
Утврђиваое ризишнпг 
ппнащаоа кпд младих 

2019-2026 

Урађена ппсебна 
истраживаоа на 
узпрку младе 
пппулације са 
циљем утврђиваоа 
заступљенпсти  
пущеоа, 
кпнз.алкпхпла, 
ПАС, ризишних 
секс. пднпса 

Резултати 
истраживаоа 

Извещтајне 
табеле п 
спрпведеним 
активнпстима 

ЗЗЈЗ Кикинда, ДЗ 
Ада, Савет за 
здравље 

ДЗ Ада, ПШ, 
СШ, ЈЛС  
ЗЗЈЗ Кикинда 

ЈЛС 

    

 

3.2.  
Развијаое прпграма 
прпмпције здравља на 
пснпву резултата циљаних 
истраживаоа п 
заступљенпсти ризишнпг 
ппнащаоа младих 

2019-2026 

 Урађен 
едукативни 
прпграм намеоен 
младима 

Развијен и 
усвпјен 
едукативни 
прпграм  
 

Пратећа 
дпкументација 

Савет за здравље 

ДЗ Ада, ЈЛС, 
Савет за 
здравље, 
пбразпвне 
устанпве, ЗЗЈЗ 
Кикинда, 
Канцеларија за 
младе 

ЈЛС, 

 РС,  

АПВ  

3.3.  
Едукација п правима 
пацијената  

2019-2026 

Израда впдиша и 
прпцедура п 
правима 
пацијената, 
едукација 
здравствених 

Брпј 
здравственп-
прпмптивнпг 
материјала, брпј 
пдржаних 
едукација  

Гпдищои 
извещтај 

ЈЛС, Савет за 
здравље  

ЈЛС, Савет за 
здравље, Дпм 
здравља Ада, 
Защтитник 
права 
пацијената 

ЈЛС,  

РС,  

АПВ 
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радника и 
пацијената 

 

3.4.  
Унапређеое 
инфпрмисанпсти 
станпвнищтва п знашају 
имунизације 

2019-2026 

Израда 
здравственп-
прпмптивнпг 
материјала, 
билбпрда, 
едукација 
рпдитеља, деце ПУ, 
ПШ 

Брпј флајера 
брпј брпщура, 
брпј билбпрда, 
брпј пдржаних 
предаваоа  

Извещтај п 
спрпведеним 
активнпстима 

Савет за здравље  
ДЗ Ада, ЗЗЈЗ 
Кикинда, ПШ,  
ПУ, ЈЛС  

 

 

ЈЛС 

3.5. 
Праћеое знаоа,ставпва и 
ппнащаоа станпвнищтва у 
вези са фактприма ризика 
за настанак ХНБ 

2019-2026 

Урађена ппсебна 
истраживаоа у 
вези са фактприма 
ризика за настанак 
ХНБ 

Резултат 
истраживаоа, 
анализа  

Извещтај п 
спрпведеним 
истраживаои-
ма   

Савет за здравље, 
Дпм здравља Ада, 
ЈЛС 

ДЗ Ада, ЗЗЈЗ 
Кикинда, ЈЛС, 
медији 

ЈЛС 

3.6.  
Развијаое прпграма 
прпмпције здравља на 
пснпву резултата  

2019-2026 
Дпнет едукативни 
прпграм намеоен 
превенцији ХНБ 

Развијен и 
усвпјен 
едукативни 
прпграм  

Пратећа 
дпкуметација 

Савет за здравље, 
ЈЛС 

ДЗ Ада, Савет 
за здравље, 
Пбразпвне 
устанпве ЗЗЈЗ  

ЈЛС, 

 РС, 

истраживаоа 
станпвнищтва п ппзнаваоу 
и заступљенпсти фактпра 
ризика за ХНБ 
 

  
намеоен 
превенцији ХНБ 

  

Кикинда, ЈЛС, 
медији, 
удружеоа 
грађана, 
Канцеларија за 
младе, Месне 
заједнице, 
Црвени крст  

 АПВ  

3.7. 
Спрпвпђеое активнпсти  за 
прпмпцију здравих стилпва 
живпта деце предщкплскпг 
и щкплскпг узраста  

2019-2026 

Пбезбеђиваое 
ппдрщке за 
расписиваое 
ликпвних, 
литерарних и 
фптпкпнкурса на 

Брпј расписаних 
кпнкурса,брпј 
пристиглих 
радпва,брпј 
дпдељених 
награда  

Пратећа 
дпкументација  

Савет за здравље, 
ДЗ Ада 

ДЗ, ПУ, ПШ, СШ 

 

 

ЈЛС 
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тему унапређеоа 
здравља и здравих 
стилпва живпта 

3.8. 
Пбезбеђиваое бесплатних 
рекреативних прпграма за 
грађанствп  
 

2019-2026 

Бесплатна щкпла 
пливаоа, 
бесплатна щкпла 
развпјне 
гимнастике, 
бесплатни фитнес 
прпграми за 
гпјазне, 
прганизпване туре 
пещашеоа, впжоа 
бицикла  

Брпј бесплатних 
развијених 
прпграма 
рекреације, 
брпј пплазника, 
брпј 
ппредељених 
прпстпра за 
сппртскп 
рекреативне 
активнпсти 

Извещтаји 
пдгпвпрних 
институција  

Савет за здравље, 
ЈЛС 

Савез 
сппртпва, 
Устанпва 
Сппртски 
центар, 
сппртска 
удружеоа,  
наставници и 
прпфеспри 
физишке 
културе, 
Црвени крст, 
вплпнтери, 
удружеоа 
грађана, ПШ, 
СШ 

 

 

ЈЛС, 

 РС, 

 АПВ  

3.9. 
Пбезбеђиваое ппдрщке у 
спрпвпђеоу здравственп 
прпмптивних кампаоа  

2019-2026 
Пружаое ппдрщке 
у спрпвпђеоу 
кампаоа 

Брпј щтампанпг 
здравственп 
прпмптивнпг 
материјала, брпј 
пптрпщнпг 
материјала за 
тестираое 

Извещтаји 
Савета за 
здравље  

ЈЛС, Савет за 
здравље 

ЈЛС, ДЗ Ада, 
Црвени Крст, 
удружеоа 
грађана, 
медији, 
Канцеларија за 
младе  

ЈЛС 



182. страна/oldal 

4. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

21.02.2020. 

2020.02.21. 

 
 

3.10. 
Ппдрщка прганизпваоу 
групних кпрективнп 
превентивних вежби - 
дпдатни шаспви 
 
 

2019-2026 

Пмпгућен 
правилан телесни 
развпј, ппдстицаое 
мптпрнпг развпја и 
утицаое на 
спрешаваое ппјаве 
дефпрмитета 
кишменпг стуба 
путем 
превентивних 
вежби 

% деце кпји 
ппхађају 
активнпсти 
физишкпг 
васпитаоа  

Извещтаји п 
спрпведеним 
активнпстима  

Савет за здравље, 
ПУ - струкпвни 
васпиташ, ПШ- 
прпфеспри 
физишкпг 
васпитаоа  

ЈЛС, ПУ, ПШ, 
Дпм здравља 
Ада 

ЈЛС,  

РС,  

АПВ  

3.11. 
Ппдрщка увпђеоу 
физишких и менталних 
активнпсти и елиминисаое 
щтетних навика кпд старије 
пппулације 

2019-2026 

Смаоиваое 
ризика за ппјаву 
деменције путем 
увпђеоа здравих 
живптних навика 

% старије 
пппулације кпја 
се бави 
физишкимактивн
пстима 

Извещтаји п 
спрпведеним 
активнпстима  

Савет за здравље, 
Дпм здравља Ада 

ЈЛС,Удружеоа 
пензипнера,Дп
мпви за стара 
лица, Дпм 
здравља Ада 

ЈЛС,  

РС,  

АПВ  

3.12.  
Ппдрщка унапређеоу 
евидентираоа и 
извещтаваоа брпја деце са 
сметоама у развпју 

2019-2026 
Брпј деце са 
сметоама у 
развпју 

% евидентиране  
деце са 
сметоама у 
развпју 

Гпдищои 
извещтај 

ЈЛС, Савет за 
здравље, Дпм 
здравља Ада 

Дпм здравља 
Ада 

 

ЈЛС 

 
 
 
 
 
 
 

Специфични циљ: 4 Oчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 
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Унапређеое приступачнпсти и 
дпступнпсти јавним устанпвамаисппртскп 
рекреативним прпграмима  OСИ* и деце 
и пмладине са сметоама у развпју 

Плакщан приступ јавним устанпвама и сппртскп 
рекреативним прпграмима 

Брпј рещеоа за плакщан приступ 
јавним пбјектима 

 

Кпнтинуира
нп 

 
 

Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финанс-
ираоа Одговорна 

институција 
Институције 
које учествују 

4.1.Анализа технишке 
ппдпбнпсти ппстпјећих 
рампи  

2019-2021 
Урађена анализа  
ппстпјећег стаоа 

Резултати 
анализе 

Извещтај 

ЈЛС – путна 
пргазиција, 
Пдељеое за 
урбанизам, 
кпмуналнп-
стамбене 
ппслпве и 
защтиту 
живптне 
средине 

ЈЛС, Удружеоа 
ПСИ, јавне 
устанпве, 
саветник за 
защтиту права 
пацијената 

 

 

ЈЛС 

4.2.    
Изградоа/адаптација 
прилаза на јавним 
пбјектима за ПСИ 

2019-2026 

Плакщан приступ 
јавним пбјектима 
кпји су у 
надлежнпсти ЈЛС 

Брпј 
изграђених -
адаптираних 
прилаза 
пбјеката 

Извещтај  

ЈЛС –  путна 
прганизација, 
Пдељеое за 
урбанизам, 
кпмуналнп-
стамбене 
ппслпве и 
защтиту 
живптне 
средине 

ЈЛС,јавне устанпве 

ЈЛС,  

РС,  

АПВ  
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4.3.  
Спрпвпђеое кампаое п 
знашају приступашнпсти 
пкружеоа за ПСИ 

2019-2026 

Ппдизаое нивпа 
свести и 
инфпрмисаое 
грађанства п 
пптреби и знашају 
приступашнпг 
пкружеоа за ПСИ 

Брпј 
активнпсти 

Извещтај 
Савет за 
здравље  

Лпкални медији, 
удружеоа 
грађаоа, ЈЛС, ДЗ 
Ада, саветник за 
защтиту права 
пацијената 

 

ЈЛС 

4.4. 
Унапређеое здравља деце 
и пмладине са сметоама у 
развпју крпз увпђеое 
наменских сппртскп 
рекреативних активнпсти  

2019-2026 

Дпнет прпграм 
наменских 
сппртскп 
рекреативних 
активнпсти 

Развијен и 
усвпјен 
прпграм и 
спрпвпђеое 
активнпсти 

Извещтај 
Савет за 
здравље  

Устанпва Сппртски 
центар, удружеоа 
лица са сметоама 
у развпју, 
Канцеларија за 
младе, Савез 
сппртпва ппщтине 
Ада 

ЈЛС,  

РС,  

АП   

4.5. 
Пбезбеђиваое 
услпвазаппстављаоеприје
нтиразаслепеи слпбпвиде 

 
 
 

2019-2026 

Урађена анализа 
ппстпјећег стаоа, 
пбезбеђени 
пријентири 
 

Резултати 
анализе, 
брпј 
пријентира  
 

Извещтај 

ЈЛС-пут на 
прганизација, 
Пдељеое за 
урбанизам, 
кпмуналнп-
стамбене 
ппслпве и 
защтиту  ЖС 

Удружеоа слепих 
и слабпвидих, 
Јавне устанпве, 
саветник за 
защтиту права 
пацијената 

ЈЛС,  

РС,  

АП   

4.6.  
Унапређеое дпступнпсти 
здравственезащтитеу 
служби за здравствену 
защтиту жена-ПСИ 

2019-2026 
Анализа ппстпјећег 
стаоа  

Набавка 
гинекплпщке 
стплице 

Извещтај 
Савет за 
здравље  

Дпм здравља Ада, 
ЈЛС 

ЈЛС, 

РС,  АП 

4.7. 
Уппзнаваое деце щкплскпг 
узраста са ппјмпвима 
инвалидитета, инклузије и 
пптещкпћа са кпјима се 
срећу ПСИ  

2019-2026 

Интерактивна 
презентација и 
радипница за децу 
щкплскпг узраста 
„Деца са 
инвалидитетпм“  

Брпј ушесника 
радипнице  

Извещтај п 
пдржанпј 
радипници   

Савет за 
здравље, ЈЛС  

Удружеоа ПСИ, 
струшни 
сарадници у 
щкплама, 
средства јавнпг 
инфпрмисаоа  

ЈЛС, РС, АП 

(прпјект-нп 

финан-

сираое 
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*пспбе са инвалидитетпм 
 

Специфични циљ 5 
 

Пчуваое и унапређеое репрпдуктивнпг 
здравља жена 

Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 

Ппвећаое знаоа и инфпрмисанпсти жена п пшуваоу и 
унапређеоу репрпдуктивнпг здравља 

Брпј жена пбухваћен превентивним 
активнпстима 

 

Кпнтинуран 

 
 
 

Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финансира-

оа Одговорна 
институција 

Институције које 
учествују 

5.1. 
Здравственп прпмптивне 
активнпсти ппсвећене 
унапређеоу 
репрпдуктивнпг здравља 
жена  

2019-2026 

Ппвећаое знаоа и 
инфпрмисанпсти 
жена п пшуваоу и 
унапређеоу 
репрпдуктивнпг 
здравља 

Брпј 
реализпваних 
активнпсти  

Извещтај п 
спрпведе-ним 
активнпстима  

Савет за 
здравље,Дпм 
здравља Ада 

Дпм здравља Ада, 
ЈЛС, удружеоа 
жена .... 

ЈЛС, 

РС,  

АП  

5.2.  
Инфпрмисаое и едукација 
парпва кпји се припремају 
за вантелесну пплпдоу  

2019-2026 

Медицинска и 
психплпщка 
ппдрщка и 
едукација парпва 
кпји се припремају 
за пплпдоу  

Брпј пдржаних 
едукација и 
предаваоа  

Извещтаји п 
пдржаним 
едукацијама и 
радипницама, 
брпј 
здравственп 
прпмптивнпг 
материјала  

Савет за 
здравље, Дпм 
здравља Ада 

Дпм здравља Ада, 
ЈЛС, удружеоа 
грађана, средства 
јавнпг нфпрмисаоа 
.. 

ЈЛС,  

РС,  

АП  
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5.3.  
Фпрмираое инфп пулта за 
парпве заинтереспване за 
вантелесну пплпдоу  

2019-2026 

Дпступнпст 
неппхпдних 
инфпрм. узрпцима 
неплпднпсти, 
мпгућнпстима 
лешеоа 
неплпднпсти и 
дпступнпсти 
услуга вантелесне 
пплпдое 

Брпј ппсета инфп 
пулту  

Извещтај п раду 
инфп пулта, 
инфпрмат. 
едукативни 
материјал  

Савет за 
здравље, Дпм 
здравља Ада 

ЈЛС, Дпм здравља 
Ада, средства јавнпг 
инфпрмисаоа 

ЈЛС,  

РС,  

АП  

5.4. 
Ппдрщка у развијаоу 
саветпвалищнпг рада за 
защтиту репрпдуктивнпг 
здравља адплесцената 

2019-2026 

Ппвећан пбухват 
адплесцената 
радпм 
Саветпвалищта за 
младе 

Брпј услуга 
индивидуалнпг и 
групнпг 
здравственп 
васпитнпг рада 
са 
адплесцентима  

Извещтаји п 
раду 
Саветпвалищта 
за младе  

Савет за 
здравље, Дпм 
здравља Ада 

Дпм здравља  Ада, 
Канцеларија за 
младе, ЈЛС, медији 

ЈЛС,  

РС,  

АП  

 
 
 
 

Специфични циљ 6 
 

Унапређеое защтите живптне средине 

Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 

Ширеое знаоа п защтити живптне средине и знашају 
правилнпг управљаоа кпмуналним и ЕЕ птпадпм, знашају 

пбнпвљивих извпра енергије, енергетскпј ефикаснпсти, 
климатским прпменама и праву на здраву живптну 

средину 

Сампсвесни и задпвпљни грађани 

 

Кпнтинуран 

 
 
 

Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финансира-

оа Одговорна 
институција 

Институције које 
учествују 
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1.6. 
Защтита живптне средине 
и превентивнп здравље-
едукација ушеника крпз  
редпвни щкплски прпграм 

2019-2026 
(Кпнтинуир
анп) 

Усвајаое знаоа п 
урбанпј 
култури,усвајаое 
знаоа и навика 
кпји шувају и 
унапређују 
живптни амбијент 

Брпј шаспва 
едукације 

Извещтај 
Пснпвне и 
средое щкпле 

ЈЛС 

ЈЛС 

2.6. 
Израда Плана 
ппщумљаваоа и 
пзељеоаваоа Ппщтине 
Ада 

Кпнтинуира
нп 

Израда планскпг 
дпкумента за 
ппщумљаваое и 
пзељеоеваое 

% ппврщине 
ппгпдне за 
ппщумљаваое 

Закпн п защтити 
живптне 
средине 

Ппкрајински 
секретаријат 
за ппљпприв.,  
впдппривреду 
и щумарствп 

ЈЛС 

ЈЛС 

3.6. 
Спрпвпђеое мера за 
сузбијаое амбрпзије 
 
 
 
 

Кпнтинуира
нп 

Уз агрптехнишке, 
механишке и 
хемијске мере 
спрпвпди се 
акција сузбијаое 
амбрпзије и 
анализа резултата 
и ефеката 

% ппврщина 
третираних  
агрптехнишким 
механишким и 
хемијским 
мерама 

Извещтаји п 
спрпведеним 
акцијама, 
анализи 
резултата и  
ефекти за 
сузбијаое 
амбрпзије 

ЈЛС, Јавна 
агенција за 
зплпгију и 
ппљппривред
у – ЈАЗИП 

Месне заједнице 

 

 

ЈЛС 

4.6.  
Усппстављаое 
регипналнпг система 
деппнпваоа птпада  
 

Кпнтинуира
нп 

Санација и 
рекултивација 
несанитарних 
сметлищта на 
теритприји 
ппщтине  Ада и 
Севернпбанатскпг 
пкруга 
 

 
 
Израђен 
регипнални план 
управљаоа 
птапдпм  

Израђена 
регипнална 
деппнија  
 

Влада РС, АПВ  
 

Ппщтине 
Севернпбанатскпг 
пкруга 

Средства 
ИПА, страни 
фпндпви, 
средства 
бучета РС и 
ппщтина  
Севернпбан
атскпг 
пкруга 
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5.6. 
Санација и рекултивација 
дивљих деппнија пп 
месним заједницама  
 

Кпнтинуира
нп 

Пптпуна санација 
свих дивљих 
деппнија  
 

 
 
Израђени 
прпјекти 
санације и 
саниране 
деппније једнпм 
пд предлпжених 
метпда  
 

Извещтај п 
реализацији 
наведених 
прпјеката.  
Извещтај 
надзпрних 
пргана Ппщтине 
Ада. 
Дпкументација 
пре и ппсле 
санације и 
рекултивације  

 
 
 
ЈКП 
„Стандард“ са 
ппдизвпђаши
ма  

 
 
 
ЈЛС, АПВ, 
Респрнп 
Министарствп  

 
 
 
ЈЛС, АПВ, 
Респрнп 
Министарст
вп 

6.6. 
Прганизација сакупљаоа 

птпадних кпмуналиних 
впда на теритприји 
сепских МЗ  
 

Кпнтинуира
нп 

Престанак 
некпнтрплисанпг 
загађиваоа 
земљищта, 
каналских и 
ппдземних впда 
пд стране 
нерегистрпваних 
изврщилаца  
 

 
 
Урађен и 
пдпбрем План 
црпљеоа 
септишких јама 
пп сепским МЗ  

Извещтај п 
реализацији 
Плана  

 
 
 
ЈКП 
„Стандард“ 

 
 
 
ЈЛС 

Средства 
бучета за 
набавку 
впзила и 
субвенципн
исана цена 
услуге за 
кприснике у 
сепским МЗ  
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7.6.  
Усппстављаое  

система издвајаоа 
ппсебних тпкпва из 
кпмуналнпг птпада  
 

Накпн 
пдлуке ЈЛС 

Смаоен утицај 
ппсебних тпкпва 
птпада (ппасан 
птпад из 
дпмаћинства) на 
загађеое 
ппдземне и 
ппврщинске впде, 
земљищта и 
ваздуха  
 

Кплишина  
сакупљенпг 
ппаснпг птпада  
 

Извещтај п  
предатим 
кплишинама на 
неутрализацију, 
спаљиваое и 
трајнп 
унищтеое  
 

Пдлука п 
ппсебним 
тпкпвима 
птпада;  
ЈКП 
„Стандард“  

Министарствп и 
Ппкрајински 
Секретаријат  
 

Бучет  
Ппщтине 
Ада и 
кприсници 

7.7. 
Ппдизаое свести 
станпвнищтва и 
привредних субјеката п 
пптреби правилнпг 
управљаоа кпмуналним и 
другим врстама птпада  
 

Пд 2019. 
Кпнтинуира
нп 

Укљушиваое већег 
брпја субјеката у 
систем управљаоа 
кпмунашним и 
индустријским 
птпадпм, а 
ппсебнп ппасним 
птпадапм кпји 
пстварује највећи 
негативни утицај 
на живптну 
средину  
 

 
Ппвећаое брпја 
кприсника и 
циљних група у 
селекцију 
кпмуналнпг и 
других врста 
птпада  
 

Прпцентуалнп и 
нпминалнп 
изражен ппраст 
ппсебнп 
издвпјенпг 
птпада;  
Гпдищои 
извещтај ЈКП п 
кплишинама 
сакупљенпг 
рециклабилнпг 
птпада и 
пдлпженпг 
птпада на 
деппнију  

Пдлука п 
управљаоу 
птпадпм,  
ЈКП 
„Стандард“ 
кпнтинуирана 
кампаоа 
према 
кприсницима 
услуга (Сајт, 
лпкални 
медији, 
приказ 
резултата)  

ЈЛС, ЈКП 
„Стандард“, 
лпаклни медији; 
институције 
Ппщтине Ада, 
пснпвне и средое 
щкпле, 
предщкплска 
устанпва, 
привредни 
субјекти, МЗ, 
кприсници услуга 
ЈКП  
 

Средства 
ЈКП 
„стандард“ 
и 
рециклера 
са кпјима 
ЈКП 
сарађује 
 

 

Специфични циљ 7 
 

Пдржаваое спремнпсти за ванредне 
ситуације уз унапређеое ппремљенпсти 
и знаоа 
 

Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 

Правпвременп и ефикаснп реагпваое у слушају ппјаве 
билп кпје ванредне ситуације у циљу превенције 
ппремећаја здравља станпвнищтва и умаоеоа 

неппсредних ефеката на здравље  
 

Планпви 

 

Кпнтинуран 
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Активности 

Рок 
(ппшетак и 

крај 
активнпсти

) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финансира-

оа Одговорна 
институција 

Институције 
које учествују 

1.7. 
Прпцена: (спремнпсти и 
ппремљенпсти екипа за 
ванредне ситуације у 
јавним , здравственим 
устанпвама и јавним 
предузећима  
 

2019-2026 Прпцена 
Брпј и 
ппремлјенпст 
екипа 

Планпви  
Устанпва 
(здравствених и 
спцијалне 
защтите  

Ппщтина Ада 

ЗЗЈЗ Кикинда,  
Дпм здравља 
Ада,  
Центар за спц. 
рад  
Црвени крст и 
др. 

 Ппщтина 

Ада, 

Република, 

Ппкрајина  

2.7. 
Спремнпст и ппремљенпст 
екипа у ванредним 
ситуацијама 

2019-2026 

Пдржаваое 
спремнпсти за 
ванредне 
ситуације 
 

Брпј прпвера 
спремнпсти 
екипа  
 

Извещтај Ппщтина Ада 
ЗЗЈЗ Кикинда, 
Дпм здравља 
Ада,  

ЈЛС,  

РС,  

АП  

 
3.7. 
Струшнп 
метпдплпщка 
ппмпћ и 
едукација 
ушесника  

 

 Пдржаваое 
спремнпсти за 
ванредне  

Брпј прпвера 
спремнпсти 
екипа  

Извещтај  Град Спмбпр  ЗЗЈЗ Спмбпр  
Бплница,  

Република, 
Ппкрајина, Град 
Спмбпр  

 

2019-2026 

Ппдизаое нивпа 
знаоа везаних за 
ппјаву ванредне 
ситуације и 
превенцију 
ппремећаја 
здравља 
станпвнищтва и 
умаоеоеое 
неппсредних 
ефеката на 
здравље  
 

Брпј едукација,  
Брпј ушесника  

Извещтај 
Ппщтина Ада, 
Дпм здравља  

ЗЗЈЗ Кикинда,  
Дпм здравља 
Ада,  
Центар за спц. 
рад  
Црвени крст и 
др 

 

 

ЈЛС,  

РС,  

АП  
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4.7. 
Инфпрмативнп/медијске 
активнпсти  
 

2019-2026 
Инфпрмисаое 
јавнпсти  
 

Брпј медијских 
активнпсти  
 

Извещтај Ппщтина Ада 
Средства јавнпг 
инфпрмисаља 

ЈЛС,  

РС,  

АП 

 
 
 
 

Специфични циљ 8 
 
Унапређеое здравља крпз 
међусектпрску сарадоу. 

 

 

Пчекивани резултат Индикатпр Рпкпви 

Квалитетнија прпмпција јавнпг здравља и здравственп 
васпитаое крпз међусектпрску сарадоу 

Брпј спрпведених активнпсти 

 

Кпнтинуран 

 
 
 

Рок 
(ппшетак и крај активнпсти) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор 
Извори 

верификације 

Носиоци и учесници Извпр 
финансира-

оа 
Одговорна 
институција 

Институције које 
учествују 

1.8. 
Сарадое здравствених 
устанпва кпје пбављају 
делатнпст у пбласти јавнпг 
здравља са псталим 
ушесницима у јавнпм 
здрављу у Ппщтини Ада 

2019-2026 

Умаоеоеое 
неппсредних 
негативних 
ефеката на 
здравље 

Брпј пдржаних 
сусрета, 
састанака, 
едукација 

Планпви и 
извещтаји 

Савет за 
здравља, Дпм 
здравља Ада 

Дпм здравља Ада, 
Институције у 
Ппщтини 
Ада:центар за 
цпцијални рад, 
црвени крст, ПУ, 
НВП, удружеоа 
жена .... 

 

ЈЛС 

 

2.8. 
Фпрмираое 
међусектпрскпг тима за 
унапређеое здравља 

2019-2026 

Фпрмираое 
заједнишке мисије 
и визије и 
заједнишкп 
делпваое ка 

Фпрмиран тим 
Извещтај нпсипца 
активнпсти 

Савет за 
здравља 

Јавна предузећа, 
устанпве, НВП, 
радна тела и 
савети у ЈЛС 

 

ЈЛС 
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унапређеоу јавнпг 
здравља 

 

3.8. 
Сарадое здравствених 
устанпва кпје пбављају 
делатнпст у пбласти јавнпг 
здравља са псталим 
ушесницима у јавнпм 
здрављу на нивпу пкруга, 
Ппкрајине и Републике 

2019-2026 

Пренпщеое и 
умаоеое 
ппсредних 
инеппсредних 
негативних 
ефеката на 
здравље 

Брпј пдржаних 
сусрета, 
састанака, 
едукација 

Планпви и 
извещтаји 

Савет за 
здравље, Дпм 
здравља Ада 

Дпм здравља Ада, 
Савет за здравље, 
ЗЗЈЗ Кикинда, 
Институти за јавнп 
здравље Ппкрајине 
и Републике 

ЈЛС,  

РС,  

АП  
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„СРЕЋА ЈЕ КАДА СМП ЗДРАВИ И КАДА СУ ЗДРАВИ ПНИ 
КПЈЕ ВПЛИМП“ 
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Члан 4. 

 

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

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Ада 

Скупштина општине Ада 

Број:50-1/2020-01          Председник 

Дана:20.02.2020.                     Скупштине општине 

 

         Атила Бучу с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


