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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 12/2020
Деловодни број: 034-12/2020-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Oдговорни уредник Атила Кош.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 12/2020 szám
Iktatószám: 034-12/2020-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Felelős szerkesztő Koós Attila.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.
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38.
На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16), члана 13. Правилника о
обрасцу и садржини програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу
мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја ( „Службени гласник РС”, број 24/15, 111/15,
110/16, 16/18 и 87/19), члана 19. став 1. тачка 9. и
члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Ада
("Слижбени лист општине Ада", бр. 11/2019 и 20/2019)
и Одлуке о Буџету општине Ада за 2020. годину
("Слижбени лист општине Ада", бр. 37/2019) уз
претходну сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде бр. 320-40-1504/2020-09
од 28.02.2020.
Општинско веће општине Ада на седници дана
04.05.2020.године доноси:

A mezőgazdasági és a vidékfejlesztési támogatásokról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 10/13, 142/14,
103/15. és 101/16. számok), a mezőgazdasági és a
vidékfejlesztési
politika
végrehajtása
támogatási
programjának űrlapjáról és tartalmáról, valamint a
mezőgazdasági
és
a
vidékfejlesztési
politika
intézkedései végrehajtásáról szóló jelentés űrlapjáról
szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 24/15,
111/15, 110/16, 16/18. és 87/19. számok) 13. szakasza,
Ada Község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
11/2019. és 20/2019. számok) 19. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja és 68. szakasza 1.
bekezdésének 11. pontja, valamint Ada község 2020.
évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község
Hivatalos
Lapja,
37/2019.
szám)
alapján,
a
Mezőgazdasági,
Erdészeti
és
Vízgazdálkodási
Minisztérium 320-40-1504/2020-09 számú, 2020.02.28ai előzetes jóváhagyásával, Ada Község Községi
Tanácsa a 2020.05.04-én tartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
о доношењу
Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Ада за 2020.

HATÁROZATOT
a
Program a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési
politika végrehajtásának támogatására Ada
községben a 2020. évre
meghozataláról

Члан 1.
Овом одлуком доноси се Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Ада за 2020.

1. szakasz
Ada Község Községi Tanácsa a jelen határozattal
meghozza a Programot a mezőgazdasági és a
vidékfejlesztési politika végrehajtásának támogatására
Ada községben a 2020. évre.

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Ада за 2020.

2. szakasz
A jelen határozat alkotó részét képezi a Program a
mezőgazdasági
és
a
vidékfejlesztési
politika
végrehajtásának támogatására Ada községben a 2020.
évre.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављављује се у „Службеном листу општине Ада“ .

3. szakasz
A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és
megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Број:020-6-38/2020-03
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дана:04.05.2020.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám:020-6-38/2020-03
Bilicki Zoltán s.k.
Kelt:04.05.2020.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

39.
На основу члана 68. став 1. тачка 11. и 28. Статута
општине Ада ("Слижбени лист општине Ада", бр.
11/2019 и 20/2019) Општинско веће општине Ада
доноси

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1.
bekezdésének 11. és 28. pontja alapján, Ada Község
községi Tanácsa meghozza a
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РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ УПРАВЉАЊА
РИЗИЦИМА И МЕРЕ СУФИНАНСИРАЊА ЗАКУПА
ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА
I.
У наслову и тачци I. Решења о образовању комисије
за спровођење мере управљања ризицима и мере
суфинансирања закупа пијачног простора (Службени
лист општине Ада број 29/2017) (даље: Решење)
уместо „ Комисија за спровођење мере управљања
ризицима и мере суфинансирања закупа пијачног
простора“ треба да стоји „Комисија за спровођење
мера подршке пољопривредној политици и политици
рураног развоја „ , а уместо „ Програму мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике
рураног развоја “ треба да стоји „Програму подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
рураног развоја“:

II.
Тачка II. Решења се мења и треба да гласи :
„Комисија има задатак да
1. изради и објави Јавне позиве за подношење
захтева за доделу средстава подстицаја и
подршке у складу са Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике рураног развоја
2. спроводи поступак за доделу подстицајних
средстава према Јавним позивима из
претходне тачке овог члана тј. да прикупи и
процени захтеве као и да даје предлог
Општинском већу за донешење одлука о
додели
подстицајних
средстава
одн.
средстава подршке
3. врши и друге послове везане за реализaцију
мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике рураног развоја
4. после реализације мера из претходне тачке
овог члана састави извештај”

11.05.2020.
2020.05.11.

HATÁROZATOT A HATÁROZAT A BIZOTTSÁG
MEGALAKÍTÁSÁRÓL A KOCKÁZATKEZELÉS
INTÉZKEDÉSEI ÉS A PIACI TERÜLET BÉRBEADÁSA
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI
LEFOLYTATÁSÁRA MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I.
A
határozat
a
bizottság
megalakításáról
a
kockázatkezelés intézkedései és a piaci terület
bérbeadása
társfinanszírozásának
intézkedései
lefolytatására (Ada Község Hivatalos Lapja, 29/2017.
szám)(a továbbiakban: határozat)címében és I.
pontjában a „A határozat a bizottság megalakításáról a
kockázatkezelés intézkedései és a piaci terület
bérbeadása
társfinanszírozásának
intézkedései
lefolytatására” szöveg helyett a „Bizottság a
mezőgazdasági politika és a vidékfejlesztési politika
intézkedései végrehajtására” szövegnek kell állnia, a
„mezőgazdasági
és
a vidékfejlesztési
politika
végrehajtását
célzó
támogatási intézkedések
programjával” szöveg helyett pedig a „ a mezőgazdasági
politika és a vidékfejlesztési politika végrehajtásának
támogatási programjával” szövegnek kell állnia.
II.
A határozat II.pontja változik és így hangzik:
„A Bizottság feladata, hogy:
1. kidolgozza és közzé tegye a nyilvános
felhívásokat a támogatási eszközök odaítélése
kérelmeinek beterjesztésére összhangban a
mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politika
végrehajtását célzó támogatási intézkedések
programjával
2. lefolytassa a jelen szakasz előző pontjában
említett nyilvános felhívások szerinti támogatási
eszközök odaítélése eljárását, vagyis
a
kérelmek begyűjtését és elbírálását, valamint
javaslat adjon a Községi Tanácsnak a
támogatási eszközök odaítéléséről szóló
határozat meghozatalára
3. ellássa az egyéb feladatokat a mezőgazdasági
politika és a vidékfejlesztési politika támogatási
intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatban
4. a jelen szakasz előző pontja szerinti
intézkedések realizálását követően jelentést
készítsen.”

III.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у „Службеном листу општине Ада“

III.
A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és
közzéteszik Ada község hivatalos Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Број:020-6-39/2020-03
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дана:04.05.2020.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám:020-6-39/2020-03
Bilicki Zoltán s.k.
Kelt, 04.05.2020.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
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40.
На основу члана 15. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и
68/2020, члана 100. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу
уредаба које је Влада уз супотпис председника
Републике донела за време ванредног стања и које је
Народна скупштина потврдила („Службени гласник
РС“, број 65/20),
Општинска изборна комисија општине Ада. на
седници одржаној дана 11. маја 2020. године, донела
је

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK
Hivatalos Lapja, 129/07., 34/10-AB, 54/11., 12/20.,
16/20-hiteles ért. számok) 15. szakasza, Az általános
közigazgatási eljárásról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 18/16. és 95/18 – hiteles értelmezés számok)
100. szakasza és A rendelet érvényességéről szóló
törvény, amelyet a Kormány a Köztársasági elnök
együttes aláírása mellett hozott meg a rendkívüli állapot
idejére, és amelyet a nemzetgyűlés megerősített (SZK
Hivatalos Közlönye, 65/20. szám) 4. szakasza alapján,
Ada Község Választási Bizottsága, a 2020.
május 11-én megtartott ülésén meghozta a

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АДА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА
2020. ГОДИНЕ

HATÁROZATOT
A VÁLASZTÁSI TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRÓL ADA
KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK
2020. MÁRCIUS 4-ÉN KIÍRT VÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSÁBAN

1. Наставља се спровођење изборних радњи у
поступку избора за одборнике Скупштине општине
Ада који су расписани 4. марта 2020. године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21.
јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора из
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним
изборима и другим прописима који се примењују на
изборе одборника у Скупштини општине Ада.
4. Општинска изборна комисија ће посебним
актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог
решења у складу са новим датумом одржавања
избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне
скупштине и председнику Скупштине општине Ада.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Ада“.

1.
Folytatódik
a
választási
tevékenység
végrehajtása
Ada
Község
Képviselő-testülete
képviselőinek 2020. március 4-én kiírt választási
eljárásában, jelen határozat meghozatalának napjától
kezdődően.
2. Jelen határozat 1. pontjában szereplő
választásokat 2020. június 21-én tartják meg.
3. A választási tevékenységek végzésére
vonatkozó minden határidő folytatódik jelen határozat 1.
pontjában
szereplő
választási
tevékenységek
végrehajtási eljárásában, amelyek A helyhatósági
választásokról szóló törvénnyel és más előírásokkal
lettek meghatározva, amelyeket alkalmaznak Ada
Község Képviselő-testülete képviselőinek választásán.
4. A Községi Választási Bizottság külön ügyirattal
fogja meghatározni a jelen határozat 3. pontja szerinti
határidőt lejártát, összhangban a jelen határozat 2.
pontja szerinti időponttal a választások megtartására.
5.
A
jelen
határozatot
kézbesíteni
a
Népképviselőház elnökének, valamint Ada Község
Képviselő-testülete elnökének.
6. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község
Hivatalos Lapjában.

Образложење

Indoklás

Председник Народне скупштине је дана 4. марта
2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за
одборнике у Скупштини општине Ада за 26. април
2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У
складу са том одлуком Општинска изборна комисија је
спроводила изборне радње прописане законом.

A Népképviselőház elnöke 2020. március 4-én
meghozta a határozatot, amellyel kiírták Ada Község
Képviselő-testülete képviselőinek választását 2020.
április 26-ára (SZK Hivatalos Lapja, 19/20. szám). Ezen
határozattal összhangban, Ada Község Választási
Bizottsága végrehajtotta a törvénnyel előírt választási
tevékenységeket.
A szükségállapot kihirdetéséről szóló határozattal,
amelyet 2020. március 15-én hozott meg a köztársasági
elnök, a Népképviselőház elnöke és a kormányfő,
szükségállapotot hirdettek ki Szerbia területén.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су
15. марта 2020. године донели заједно председник
Републике, председник Народне скупштине и
председник Владе, проглашено је ванредно стање на
територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава
Републике Србије, уз супотпис председника

A kormány, a Szerb Köztársaság Alkotmánya 200.
szakaszának 6. bekezdése alapján, a Köztársasági
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Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о
мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила
на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се
њеним ступањем на снагу прекидају све изборне
радње у спровођењу избора за народне посланике,
посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине
и одборнике скупштина општина и градова који су
расписани за 26. април 2020. године и да ће се
спровођење изборних радњи наставити по престанку
ванредног стања.
У складу са наведеним, Општинска изборна
комисија је, 16. марта 2020. године, донела Решење о
прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за
одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 26.
април 2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године,
донела Одлуку о укидању ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је донела и
Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис
председника Републике донела за време ванредног
стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом
4. наведеног закона прописано је да ће надлежне
изборне комисије 11. маја 2020. године донети
решења о настављању спровођења изборних радњи у
поступку спровођења избора за народне посланике,
посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине
и одборнике скупштина општина и градова. Истим
чланом, надлежне изборне комисије су задужене да
утврде нове рокове за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора у складу са временом
наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике
Скупштине општине Ада из тачке 2. диспозитива овог
решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида
изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које
је од тог дана преостало до дана у којем су требало
да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020.
године.
У складу са наведеним, Општинска изборна
комисија, као орган надлежан за спровођење поступка
избора за одборнике Скупштине општине Ада, донела
је решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења
може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења
Решења.
Број:013-4-21/2020-01
У Ади,11.маја 2020.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК Вања Гавриовић с.р.

11.05.2020.
2020.05.11.

elnök együttes aláírása mellett, 2020. március 16-án
meghozta
a szükségállapot
idejére
vonatkozó
intézkedésekről szóló rendeletet. A Rendelet a Szerb
Köztársaság Hivatalos Lapjában való megjelenésének
napján, 2020. március 16-án lépett hatályba.
A megnevezett rendelet 5. szakaszával elő van írva,
hogy annak hatályba lépésével felfüggesztenek minden
választási tevékenységet az országgyűlési képviselők, a
Vajdaság
Autonóm
Tartomány
Képviselőháza
képviselőinek és a községek és városok képviselőtestülete képviselői megválasztásának végrehajtásában,
amelyet 2020. április 26-ára írtak ki, és hogy a
választási tevékenységek végzése folytatódni fog a
szükségállapot megszűnése után.
A kifejtettekkel összhangban, Ada Község Választási
Bizottsága 2020. március 16-án meghozta a határozatot
minden választási tevékenység megszakításáról Ada
Község Képviselő-testülete képviselőinek 2020. április
26-ára kiírt megválasztása végrehajtásában.
A Népképviselőház 2020. május 6-án meghozta a
határozatot a szükségállapot megszüntetéséről (SZK
Hivatalos Lapja, 65/20. szám).
Ugyanaznap, a Népképviselőház meghozta a
rendelet érvényességéről szóló törvényt is, amelyet a
Kormány a Köztársasági elnök együttes aláírása mellett
hozott meg a szükségállapot idejére, és amelyet a
Népképviselőház megerősített. A megnevezett törvény
4. szakasza előírja, hogy az illetékes választási
bizottságok 2020. május 11-én meg fogják hozni a
határozatot a választási tevékenységek végrehajtásának
folytatásáról az országgyűlési képviselők, a Vajdaság
Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőinek és a
községek és városok képviselő-testülete képviselői
megválasztásának
végrehajtásában.
Ugyanezen
szakasszal, az illetékes választási bizottságokat
kötelezik, hogy határozzák meg a választási
tevékenységek végzésére vonatkozó új határidőket a
választási eljárás végrehajtásában, a választási
tevékenységek végrehajtása folytatásának idejével
összhangban.
Az Ada Község Képviselő-testülete jelen határozat 2.
pontjában szereplő képviselői választása új dátumának
meghatározásokat figyelembe vették a választási
tevékenység megszakításának dátumát, ami 2020.
március 16-a, valamint az időt ami még attól a naptól
hátramaradt a napig amikor a választást meg kellett
volna tartani, azaz 2020. április 26-áig.
A felsoroltakkal összhangban, Ada Község Választási
Bizottsága, mint Ada Község Képviselő-testülete
képviselőinek választási eljárása végrehajtásáért
illetékes szerv, a határozatot a rendelkező rész szerint
hozta meg.
Jogorvoslati utasítás: Jelen határozat ellen ellenvetést
nyújthatnak be Ada Község Választási Bizottságához a
Határozat meghozatalától számított 24 órán belül.

Szám: 013-4-21/2020-01
Ada, 2020. május 11.
KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Vanja Gavrilović s.k.
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Обр.бр.:
Űrl.sz.:

ЛИЗ-11

------------------------------Ada Község Választási Bizottsága, a 2020.
_____napján tartott ülésén, A helyhatósági
választásokról szóló törvény ( Szerb
Köztársaság Hiv.Közlönye: 129/2007.
34/2010-АB, 54/2011. 12/2020. és
16/2020- aut.tolm. sz.) 26. szakaszának
1.bekezdése alapján meghozta a következő

На основу члана 26. ст. 1. Закона о локалним
изборима (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 34/2010
-УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 - аутентично
тумачење),Општинска изборна комисија Ада
, на седници дана________ 2020 год.,
донела је

РЕШЕЊЕ

HAT Á R O ZAT OT

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ АДА
21. ЈУНА 2020 .ГОДИНЕ
Утврђује се Збирна изборна листа за избор
Одборника у Скупштини општине Ада, и то:

AZ ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA
MEGHATÁROZÁSÁRÓL, AZ ADA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉBE
2020. JÚNIUS 21-ÉN
TÖRTÉNŐ KÉPVISELŐVÁLASZTÁSOKRA
A Községi Választási Bizottság, az Ada Község
Képviselő-testületébe történő képviselőválasztásokra
meghatározza az Összesített választási listát ,
a következők szerint:

1.___________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /

/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /

Кандидати:

Jelöltek:

1.) _______________________________, __________________, _____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /

/ датум рођења-szül.ideje/

/ занимање - foglalkozás /

____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /

( Навести све изборне листе по редослед
њиховог проглашења и кандидате као под 1.)

( Kihirdetésük sorrendjében felsorolni az össze
választási jegyzéket és jelöltet, mint az 1. pont alatt.)

Број : ___________________ szám alatt
У Ади,
Kelt Adán, _________________________
/датум – dátum /

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА

ADA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
Председник,

М.П. – P.H.
/ име и презиме – vezeték-és utónév /
________________________________
/ потпис – aláírás /

elnök
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Űrlap sz. ЛИЗ-13

КОНТРОЛНИ ЛИСТ

ELLENŐRZŐLAP

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА
ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА

A SZAVAZÓLÁDA VIZSGÁLATÁHOZ,
AZ ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉBE TÖRTÉNŐ
KÉPVISELŐVÁLASZTÁSI SZAVAZÁSON

За гласање на изборима одборника у
Скупштину Општине Ада који се одржавају

Ada Községi Képviselő-tesetületébe

21. 06. 2020. - 2020.06.21 -i képviselőválasztási szavazáshoz, a-z
(датум – dátum)

Бирачки одбор број _________ számú Szavazatszámláló Bizottság
примио је кутију за гласање.
átvette a szavazóládát.
Провером је утврђено да је гласачка кутија
празна и обезбеђује сигурност и тајност
гласачких листића.

A ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert,
hogy a láda üres, és szavatolja a szavazólapok
biztonságát és titkosságát.

У
Kelt ___________________ , __________________ , ___________ .
(место-helység)

(датум-dátum)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО:

–

(час-óra)

A SZAVAZÓHELYEN ELSŐKÉNT
MEGJELENT SZAVAZÓ:

______________________________
(име и презиме - vezeték- és utónév)

______________________________
(потпис - aláírás)

БИРАЧКИ ОДБОР:
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG:
1. _________________________________________________________________
(име, презиме и потпис председника – az eln.vez.- és utóneve és aláírása)

2. ____________________________________

10. ___________________________

(име, презиме и потпис члана – a tag vez.- és utóneve és aláírása)

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

11. ___________________________
12. ___________________________
13. ___________________________
14. ___________________________
15. ___________________________
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ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА
JEGYZŐKÖNYV
AZ ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI - VÁLASZTÁSSAL
KAPCSOLATOS SZAVAZÁS LEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÁSI ANYAG
ÁTADÁSÁRÓL – ÁTVÉTELÉRŐL
1. Општинска изборна комисија предала је Бирачом одбору за бир.мест.бр.
A Községi Választási Bizottság átadta a választási anyagot a-z

_______ sz.

изборни материјал за спровођење гласања на изборима одборника у Скупштину Општине Ада
szavazóhely Szavazatszámláló Bizottságának, az Ada Községi Képviselő-testülete képviselői
választással
који ће се одржавати 21. 06. 2020. год. и то:
kapcsolatos, 2020. 06. 21. napján tartandó szavazásra, a következők szerint:
(датум - dátum)

1) Правила о раду бирачког одбора,
A szavazatszámláló bizottság működési szabályzata,
2) Решење о одређивању бирачкиг места ,
Végzés a szavazóhely meghatározásáról,
3) Решење о именовању бирачког одбора,
Végzés a szavazatszámláló bizottság kinevezéséről,
4) Два примерака збирне изборне листе
Két példány Összesített választási listát,
5) Оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту,
Hitelesített választói névjegyzékkivonat a választóhelyen történő szavaztatáshoz,
6) Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања (ОСО-14)
A szavazatszámláló bizottságnak a szavazás levezetése és a szavazási eredmények
megállapítása terén végzett munkájáról készitendő jegyzőkönyv űrlapja (ОСО-14)
7) гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка
_______ szavazólap, a választási névjegyzék hitelesített kivonata szerint
8) Један контролни лист,
Egy ellenőrzőlap,
9) Образаца потврде о бирачком праву за бираче који су спречени да гласају на бирачком
месту (за гласање ван бирачког места)
_______ választójogi-igazolóűrlap azon szavazók számára, akik akadályozottak abban, hogy a
szavazóhelyükön szavazhassanak (a szavazóhelyen kívüli szavazáshoz).
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2. Општинска управа предала је Бирачком одбору:
A Községi Közigazgatás a következőket adta át a Szavazatszámláló bizottságnak:
1) једну кутију за гласање,
egy szavazóládát,
2) два паравана за гласање,
két térelválasztót a szavazáshoz,
3) прибор за печаћење(јемствени, печат и печатни восак)
pecsételő kelléket(zsineg, pecsétnyomó és pecsétviasz),
4) прибор за писање,
írószert,
5) УВ лампу,
UV lámpát,
6) спреј за обележавање прста,
spray-t az ujj megjelölésére,
7) омоте за одлагање гласачких листића и за друге службене потребе,
borítékokat a szavazólapok csomagolásához és egyéb hivatali célra,
.
3. Бирачки избор примио је материјал за спровођење гласања наведен у тачки 1. и тачке 2.
A szavazatszámláló bizottság átvette az 1. pont és a 2. pont alatt feltüntetett szavazási anyagot.
4. Предаји изборног материјала присуствовали су представници подносиоца изборних листи, и
то:
A választási anyag átadását következő listabeterjesztő-képviselők jelenlétében történt:
1._________________________________ , ____________________________________
(назив предлагача – az előterjesztő)

(име, презиме и потпис – vezeték- és utónév, aláirás)

2._________________________________ , ____________________________________
3._________________________________ , ____________________________________
4._________________________________ , ____________________________________
5._________________________________ , ____________________________________
6._________________________________ , ____________________________________
7._________________________________ , ____________________________________
8._________________________________ , ____________________________________
9._________________________________ , ____________________________________
10.________________________________ , ____________________________________
11.________________________________ , ____________________________________
12. ________________________________ ,____________________________________
13. ________________________________ , ___________________________________
14. ________________________________ , ___________________________________
15. ________________________________, _____________________________________
16. ________________________________, _____________________________________
17. ________________________________, _____________________________________
18. ________________________________, _____________________________________
19. ________________________________, _____________________________________

11. страна/oldal
12. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

11.05.2020.
2020.05.11.

5. Бирачки одбор и представници подносиоца имали су – нису имали примедбе на предају и
пријем изборног материјала.
A szavazatszámláló bizottság és a beterjesztő képviselői a választási anyag átadásával és átvételével
kapcsolatban a következő észrevételt tették: – nem tettek észrevételt.
Примедбе су –Аz észrevételek:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Записник је сачинјен у два примерака, од којих је један код Изборне комисије и један код
Бирачког одбора.
Az elkészült jegyzőkönyv két példányából egy-egy példány a Választási Bizottságnál és a
Szavazatszámláló Bizottságnál marad.

У
Ади
Kelt ___Adán,_______ , _
(место - helység)

год. у
часова.
napján _______ órakor.

(датум - dátum)

Председник Бирачког одбора,
___________________________
(име и презиме – vez.- és utónév)

___________________________
(потпис - aláírás)

a szavazatszámláló bizottság elnöke:
részéről
Присутни чланови – jelenlévő tagok:

______________________________

______________________________

За Општинску Изборну комисију
___________________________
(име и презиме – vez.- és utónév)

___________________________
(потпис - aláírás)

a Községi Választási Bizottság
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Обр.бр.
Űrlap sz.ЛИЗ-16
ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА

JEGYZŐKÖNYV
A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK ADA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉBE TÖRTÉNŐ KÉPVISELŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS
SZAVAZÁS LEVEZETÉSE ÉS A SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK
MEGÁLLAPÍTÁSA TERÉN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
1. Бирачки одбор за бирачко место број
A szavazatszámláló bizottság (továbbiakban bizottság) a-az ________________________________ sz.
(назив бир. места - szav.hely megnevezése)

састао се на дан гласања 21.јуна 2020.год., у
часова.
szavazóhelyen a szavazás napján 2020. јúnius 21-én _________ - órai kezdettel összeült.
Присутни су:
Jelenlevők:
1) _______________________________________
(име и презиме председника одбора)
(а bizottság elnökének vez.- és utóneve)

2) _______________________________________
(презиме и име члана одбора)
(a bizottságtag vez.- és utóneve)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Навести све присутне чланове одбора, односно заменике ако чланови нису присутни, као под 2) )
(a 2) pontnak megfelelően felsorolni a megjelent bizottságtagokat, távollétük esetén pedig a megjelent helyetteseiket)
2. Пре отварања бирачког места Бирачки одбор је проверио и утврдио:
A szavazóhely megnyitása előtt a bizottság ellenőrizte ás megállapította, hogy:
-

да на бирачком месту и удаљености од 50 метара од њега нема истакнутих симбола политичких странака и
другог пропагандног материала,
a szavazóhelyen és 50m-es körzetében nincs kifüggesztett politikai-pártszimbólum és egyéb propaganda anyag,
да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону,
a szavazóhely a törvénynek megfelelően van berendezve,
да је од Општинске изборне комисије примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту, сагласно
Закону и записнику о предаји и пријему изборног материјала.
a Községi Választási bizottságtól átvette a szavazóhelyen történő szavazáshoz szükséges anyagot, a törvénynek és a
választási anyag átadásáról és átvételéről készült jegyzőkönyvnek megfelelően.
3. Бирачки одбор је у
часова отворио бирачко место.
A bizottság
_______________ órakor megnyitotta a szavazóhelyet.
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутијуи у присуству бирача
A bizottság a szavazóládát, a szavazóhelyen elsőként megjelent
____________________________________ ,
(име и преѕиме и р.бр.из бирачког списка
vez.- és utónév és vál.névj.szerinti s.sz.)

кoји је први дошао на бирачко место.
szavazópolgár jelenlétében vizsgálta meg.
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Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист који су потписали чланови Бирачког одбора и
први бирач, убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.
Miután megállapítást nyert, hogy a láda üres, a bizottságtagok és az első szavazó részéről aláírt ellenőrzőlap, az első
szavazó jelenlétében a szavazóládába lett dobva, majd a szavazóláda lepecsételését követően megkezdődött a szavazás.
5. На бирачком месту уз помоћ других лица гласало је
бирача (слепа, инвалидна и неписмена лица).
A szavazóhelyen más személy közreműködésével
__________ (vak, rokkant, írástudatlan) szavazó szavazott
(бр. – szám)

6. Ван бирачког места гласало је
бирача
Szavazóhelyen kivül
___________ szavazó szavazott
(бр.- szám)

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се:
A szavazás teljes időben rendben folyt le. A szavazás idején a következők történtek: __________________________
______________________________________________________________________________________________
(Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири опис, ако је потребан дати у
посебном прилогу као саставни део овог записника.)
(Felsorolni a szavazás folyamatát, megszakítását v. meghosszabítását befolyásoló eseményeket. Szükség szerinti bővebb leírást, a jegyzőkönyv
tartozékát képező külön melléklet tartalmaz.)

8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и страни посматрачи.
A szavazóhelyen hazai és külföldi megfigyelők VOLTAK – NEM VOLTAK JELEN.
9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у
часова.
A szavazóhely zárásának és a szavazás befejezésének ideje: _______________ óra.
10. После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи начин:
A szavazóhely zárását követően a bizottság a következő módon végezte a szavazási eredmények megállapítását:
-

Утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
Megállapította a nem használt szavazólapok számát;
Утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у Изводу
из бирачког списка;
A választói névjegyzék kivonatában bekeretezett sorszámok összeszámolása révén megállapította a
szavatukat adó választók összlétszámát;
Отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
Felnyitotta a szavazóládát, amelyben MEGTALÁLTA – NEM TALÁLTA MEG az ellenőrző-szelvényt;
Приступио одваjању важећих гласачких листића и утврдио број неважећих гласачких листића;
Az érvényes szavazólapok elkülönítését követően megállapította az érvénytelen szavazólapok számát;
Утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу;
Megállapította az érvényes szavazatok és az egyes választási listákra leadott szavazatok számát;

11. После пребројавања, неупортебљен игласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи
стављени су у посебне омоте и запечаћени.
A fel nem használt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapok, megszámlálásuk után, külön-külön, pecséttel ellátott
borítékba lettek helyezve.
12. Бирачки одбор је утврдио резултате гласања на бирачком месту према следећем:
A bizottság a következők szerint állapította meg a szavazóhelyen végzett szavazás eredményeit:
13. Број ПРИМЉЕНИХ гласачких листића:
Az ÁTVETT szavazólapok száma:
_____________
14. Број НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића:
FEL NEM HASZNÁLT szavazólapok száma: _____________
15. Број УПИСАНИХ БИРАЧА према ИВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА:
A BEJEGYZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK száma a választói névjegyzék kivonata szerint:

_____________
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16. Број бирача КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (према заокруженим редним бројевима у Изводу из бир. списка):
SZAVAZАТUKAT ADÓ választók száma (a Vál.névjegyzékkivonatban bekeretezett s.számok szerint): _____________
17. Број УПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића (у кутији):
A FELHASZNÁLT (a ládában talált) szavazólapok száma:_____________
17.1 Број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића:
Az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok száma: _____________
17. 2 Број ВАЖЕЋИХ гласачких листића:
Az ÉRVÉNYES szavazólapok száma:

_____________

18. Од укупно важећих гласачких листића изборне листе су ДОБИЛИ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:
Az érvényes szavazatokból az egyes választási listák a KÖVETKEZŐ SZÁMÚ SZAVAZATOT KAPTÁK:
Ред.
бр.
Sor
sz.

Назив изборне листе
A választási lista megnevezése

1

2

(странка-коалиција-група грађана)
(párt-koalíció-polgári csoportosulás)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(Навести цве изборне листе)
(Felsorolni az összes választási listát)

Број гласова које је
листа добила
Kapott szavazatok
száma
3
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19. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће примедбе (прилог са примедбама чини
саставни део овог записника):
A bizottság tagjainak NINCS ÉSZREVÉTELE – A KÖVETKEZŐ ÉSZREVÉTELÜK VOLT (az észrevételeket
tartalmazó melléklet a jegyzőkönyv tartozéka):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
20. Први примерак овог записника, са изборним материјалом одмах доставити Општинској изборној комисији,
путем председника и следећих чланова Бирачког одбора:
Jelen jegyzőkönyv első példányát – mellékelve hozzá a szavazási anyag – haladéktalanul Ada községi Válaszatási
Bizottságnak kell eljuttatni а Bizottság elnöke és az alábbi tagjai révén:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
21. Други примерак записника Бирачки одбор је одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак је уручен
представницима предлагача изборних листа које су освојиле највећи број гласова на бирачком месту, и то:
A jegyzőkönyv második példányát a bizottság a szavazóhelyen azonnal kifüggeszti, egy-egy példányt pedig, a
választásilista-előterjesztők azon képviselőinek ad át amelyek a szavazóhelyen a legtöbb szavazatot kapták, mégpedig a
következők szerint:

1) _________________________

_____________________

(име и презиме)
(vezeték- és utónév)

(редни број изборне листе)
(a választási.lista sorszáma)

_________________
(потпис представника)
( a képviselő aláírása)

2) _________________________

_____________________

_________________

3) _________________________

_____________________

_________________

4) _________________________

_____________________

_________________

22. Бирачки одбор jе завршио рад
у часова
A bizottság
______________________ , ____________ órakor fejezte be munkáját.
(датум - dátum)

БИРАЧКИ ОДБОР:
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG:
1.) ________________________________________
име и презиме и потпис председника одбора
a bizottságelnök vezeték- és utóneve, aláírása

2.) ________________________________________

3.) ________________________________________

име и презиме и потпис члана одбора
a bizottságtag vezeték- és utóneve, aláírása

4.) _________________________________________ 5.) ________________________________________
6.) _________________________________________

7.) ________________________________________

8.) _________________________________________

9.) ________________________________________

10.) _________________________________________ 11.) ________________________________________
12.) _________________________________________ 13.) ________________________________________
14.) _________________________________________ 15.) ________________________________________
16.) _________________________________________ 17.) ________________________________________

16. страна/oldal
12. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Обр.бр.
Űrlap sz. ЛИЗ-18
ЗАПИСНИК
О РАДУ ОПШТИНСКИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ АДА НА
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА ОДРЖАНИХ ДАНА 21.06.2020. ГОДИНЕ
JEGYZŐKÖNYV
ADA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA MUNKÁJÁRÓL
A 2020.06.21. NAPJÁN TARTOTT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁN

1.Седница Комисије почела је у
Az ülés kezdete:

часова,
________ óra,
________________ napján,
(датум - dátum)

у згради Скупштине Општине Ада.
Ada Község Képviselő-testületének épületében.
2. Седници Комисије присуствују:
Jelenlévők:
1.__________________________________________________________________
(име и презиме председника Комисије - a bizottságelnök vez.- és utóneve)

2.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

3.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

4.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

5.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

6.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

7.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

8.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

9.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

10.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

11.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

12.__________________________________________________________________

11.05.2020.
2020.05.11.
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(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

13.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

14.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

15.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)

16.__________________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије - a bizottságtag vez.- és utóneve)
(Навести све присутне чланове, односно заменике и секретара Комисије, као код 2)
(Felsorolni mindegyik megjelent bizottságtagot ill. taghelyettest és a Bizottság titkárát, mint a 2) pont alatt)

3. Комисија је утврдила да је:
A Bizottság megállapította, hogy:
од укупно 29 бирачких одбора примила изборни
a község 29 szavazatszámláló bizottsága közül összesen
материјал од
бирачких одбора;
________ szavazatszámláló bizottságtól vette át a választási anyagot.
4. Комисија је утврдила да није било битних повреда Закона о локалним изборима и није
поништила гласање ни на једном бирачком месту.
A Bizottság megállapítása szerint, A helyhatósági választásokról szóló törvény lényegébevágó
megsértése nem fordult elő, és egy szavazóhelyen sem semmisítette meg a szavazást.
(4. Због битних повреда Закона, Комисија је поништила гласање на укупно ______ бирачких
места, и то:
Lényegbevágó törvénysértés miatt, a Bizottság összesen ______ szavazóhelyen semmisítette meg a
szavazást, mégpedig a következő számúakban:
број ______________________________ sz.
(редни број бирачког места – а szav.hely sorszáma)
(Навести сва бирачка места на којима је поништено гласње)
(Felsorolni mindazon szavazóhelyeket, amelyeken a szavazást megsemmisítette)

И одредила да се, на бирачким местима, понови гласање дана
)
és elrendelte a szavazás megismétlését
_____________ napján.)
(датум - dátum)

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
A szavazatszámláló bizottságoktól átvett választási anyag alapján megállapítást nyert, hogy:
-

-

да је за изборе предато укупно гласачких листића
a választásra kiadott szavazólapok száma összesen
_________
да је остало неупотребљено гласачких листића:
a fel nem használt szavazólapok száma:
_________
да, према изодима из бирачких спискова, има уписаних бирача:
a választói névjegyzék-kivonatok szerint, a bejegyzett polgárok száma: _________
да је, према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама,
гласало бирача:
a szavazóládákban lelt szavazólapok össz-száma alapján,
a szavazók száma:
_________
што износи:
százalékban kifejezve:
_________ %
да је било неважећих гласачких листића:
érvénytelen szavazatok (lapok) száma:
_________
да је било важећих гласачких листића:
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az érvényes szavazólapok száma:
да су поједине изборне листе добили следећи број гласова:
az egyes választási listák a következő számú szavazatot kapták:

Ред.
бр.
S.sz.

Назив изборне листе
A választási lista megnevezése

Број гласова које је
добила изборна листа
A vál.lista kapott
szavazatszáma

1.

2.

3.

__________

Број мандата које је
добила изборна
листа
A vál.listánként jogos
mandátumok száma
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(Навести све кандидате као под 1.)
(Felsorolni az összes jelöltet az 1.s.sz. pont szerint)

6. Чланови општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање
резултата избора:
A Községi Választási Bizottság tagjai NEM TETTEK ÉSZREVÉTELT- A KÖVETKEZŐ
ÉSZREVÉTELT TETTÉK a választási eredmények megállapítására:
Примедбе су:
Észrevételek: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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7. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у
„Службеном листу Општине Ада“
Döntés született a választási eredményekről szóló jelentés azonnali közzétételéről és Ada Község
Hivatalos Lapjában való megjelentetéséről.
8. Комисија је завршила рад:
у
часова.
A Bizottság munkájának befejezése: ___________________ napján, ___________óra.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
________________________

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
М.П.- P.H.

________________________

(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

BIZOTTSÁGTITKÁR

BIZOTTSÁGELNÖK

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

BIZOTTSÁGTAGOK
(Навести све присутне чланове, односно заменике, Комисије, као код 1.)
(Az 1. pont szerint felsorolni minden bizottságtagot ill. taghelyettest)

2. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

3. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

4. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

5. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

6. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

7. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

8. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

9. _________________________________________
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10. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

11. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

12. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

13. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

14. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

15. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)

16. _________________________________________
(име, презиме и потпис)
(vez.- és utónév és aláírás)
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2020.05.11.
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Обр.бр.
Űrlap sz. ЛИЗ-19
УВЕРЕЊЕ

BIZONYLAT

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉBE TÖRTÉNT
KÉPVISELŐVÉ VALÓ
MEGVÁLASZTÁSRÓL

Утврђује се да је

Megállapítást nyert, hogy

___________________________________

___________________________________

(име и презиме)

(vezeték- és utónév)

___________________ , _______________

__________________ , életkora ______ év,

(године живота)

(занимање)

(foglalkozása)

____________ , ______________________
(место пребивалишта)

____________ , ______________________ ,

(адреса стана)

(lakhely)

изабран за одборника у Скупштини
општине Ада са Изборне листе

(lakcím)

a 2020.06.21. napján tartott
választásokon, Ada Község
Képviselő-testületébe képviselővé lett
választva a-az

____________________________________
(назив изборне листе и носилац Изборне листе ако је одређен)

__________________________________
(a választási lista megnevezése és listavezetője-amennyiben
személye ki van jelölve)

______________________________________________________

на изборима одржаним дана 21.06.2020.
___________________________________________________

választási listáról
Број:
Szám: _______________
У:
Kelt: ________________ , _________________
(место - helység)

(датум - dátum)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА
ADA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
PREDSEDNIK,
______________________
(име и преѕиме)

М.П. – PH.
______________________
(потпис – aláírás)

______________________
(vezeték- és utónév)

ELNÖK

