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На основу члана 13.,члана 20. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 88. став 2., 88а., 88г. и 88д. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018),те члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 
46/14, 104/16 и 95/18) члана 114., 115. и 118. Статута града Кикинде Статута града Кикинде („Службени лист 
града Кикинде“, број 4/2019) и члана и члана 122 , 123. и 126. Статута општине Ада („Службени лист општине 
Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), град Кикинда и општина Ада, дана _.__.2021. године, закључују  
 

С  П  О  Р  А  З  У  М  
О УСТУПАЊУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЗООХИГИЈЕНЕ   

 
Предмет споразума 

 
Члан 1. 

У циљу усаглашавања са позитивним прописима, те што ефикаснијег и рационалнијег обављања 
послова зоохигијене и то: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у 
прихватилиште, контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво 
уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката, општина Ада уступа граду Кикинда 
обављање напред описаних послова зоохигијене.  
 

Овим споразумом уређују се: врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, 
управљање и надзор над радом, раскид споразума, као и друга питања од значаја за обављање уступљених 
послова комуналне инспекције, у складу са законом.  
 

Уступање послова зоохигијене 
 

Члан 2.  
 Општина Ада уступа обављање послова зоохигијенена територији општине Ада. 

Уступљене послове зоохигијене обављаће Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге 
''Кикинда'', са седиштем у Кикинди, улица Иђошки пут, број 4, (у даљем тексту: ЈП ''Кикинда''). 

Потписнице овог споразума су сагласне да град Кикинда путем ЈП ''Кикинда'' уступљене послове 
обавља у име и за рачун општине Ада, уз накнаду за обављање уступљених послова у складу са овим 
споразумом и законом.  
 

Послови чије се обављање уступа 
 
Члан 3. 

Потписнице овог споразума сагласне су да ЈП ''Кикинда'' на територији општине Ада врши послове 
зоохигијене, и то:  

 
А. Хватање и збрињавање у прихватилиште напуштених паса и мачака обухвата: 

- хватање паса и мачака, 

- смештај у прихватилиште 

- стерилизација 

- дехeлминизација 

- хистоовариоктомија 

- микрочип (уградња) 

- кастрација 

- вакцинација 

- враћања паса и мачака на локацију 

- враћање паса и мачака власнику  

- трошкови враћања паса и мачака власнику 

- предаја кафилерији 

- еутаназија у прихватилишту 

- еутаназија на захтев власника 

- дезинфекција приколице 

- трошкови транспорта 

 

Б. Уклањање лешева животиња обухвата: 
-   нешкодљиво уклањање животињских лешева из домаћинства,  
-   нешкодљиво уклањање животињских лешева са јавне површине, 
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-   предаја животњиских лешева кафилерији, 
-   трошкови транспорта, 
-   дезинфекција приколице.    
 

Накнада за обављање послова зоохигијене 
 

Члан 4. 
 Потписнице овог споразума сагласно утврђују да ЈП ''Кикинда'' за извршене послове из члана 3. овог 
споразума припада накнада за извршен посао по званичном ценовнику услуга  који се прилаже уз овај 
споразум и чини његов саставни део. 

Потписнице овог споразума сагласне су да за сваку буџетску годину, приликом усвајања Финансијког 
плана ЈП ''Кикинда од стране Скупштине града Кикинда, закључе анекс овог споразума у смислу висине 
накнаде уколико долази до промене цена услуга, стим што ће Скупштина општине Ада дати претходну 
саглсност на промену цена услуга. 
 

Процена ризика, планирање и начин обављања посла 
 

Члан 5. 
Када је у питању хватање и збрињавање у прихватилиште напуштених паса и мачака ЈП ''Кикинда'' 

доноси годишњи план вршења ових послова, с тим што Комунални инспектор Општине Ада врши процену 
ризика угрожености становништва и обавља послове позивања и координације са ЈП ''Кикинда'' око 
најугроженијих места и хитности одношења напуштених паса. 

 
Када је у питању уклањање лешева животиња, Комунални инспектор општине Ада врши послове 

позивања и координације са ЈП ''Кикинда'' око потребе уклањања лешева животиња било по дојави или 
пријави грађана. 
 

Потребан број запослених 
  

Члан 6. 
Потписнице овог споразума су сагласне да су кадровска питања у искључивој надлежности града 

Кикинда, који је у обавези да обезбеди одговарајући број запослених за квалитетно и благовремено вршење 
уступљених послова.  

 
Накнада штете  

 
Члан 7. 

За обављање уступљених послова пред грађанима одговорна је општина Ада. 
 

Доспеће плаћања накнаде 
 

Члан 8. 
 Плаћање накнада из члана 4. овог споразума, општина Ада је дужна да плати у законском року,  на 
основу испостављене фактуре од стране ЈП ''Кикинда'' за обављени посао, осим оног дела фактуре у погледу 
кога општина Ада изјави приговор на начин и у року предвиђеном овим споразумом. 
 Приговор на обрачун накнаде исказан у фактури, у целини или делимично, општина Ада може поднети 
ЈП ''Кикинда'' у року од осам дана од дана пријема фактуре. 
 ЈП ''Кикинда'' је дужна да размотри, одлучи и обавести подносиоца приговора у року од пет дана од 
дана пријема приговора. 
 

Надзор над обављањем уступљених послова 
 

Члан 9. 
 Комунални инспектор општине Ада врши надзор над обављањем уступљених послова у смислу 
потврђивања обављеног посла. 
 ЈП ''Кикинда'' доставља Општинском већу општине Ада два пута годиншње извештај о обављању 
уступљених послова и то 30.06. и 31.12. сваке године. 
 ЈП ''Кикинда'', једном годишње Скуштини општине Ада подноси извештај о обављеном послу за 
претходну годину. Овај извештај се доставља и граду Кикинда, односно Скупштни града Кикинда. 

Општина Ада се обавезује да омогући пријем представки и притужби које упућују грађани и други 
субјекти у вези са обављањем уступљених послова. 
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Трајање споразума 

 
Члан 10. 

 Споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу даном потписивања. 
 

Измене и допуне споразума 
 

Члан 11. 
 Измене и допуне овог споразума врше се анексом у писаној форми уз претходну сагласност Скупштине 
града, односно општине.  
 

Престанак важења споразума  
 

Члан 12. 
 Свака потписница овог споразума може одустати од споразума, подношењем писаног захтева другој 
потписници споразума, најкасније шест месеци пре дана са којим захтева престанак споразума.  
 У случају одустајања од споразума обе споразумне стране дужне су да измире све доспеле, а 
неизмирене обавезе закључно са даном престанка споразума. 
 

Примена закона 
 

Члан 13. 
 На питања која нису уређена овим споразумом примењују се одговарајуће одредбе закона којим су 
уређени облигациони односи, комуналне делатности, управни поступак и инспекцијски надзор. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 14. 
 Све евентуалне спорове који настану у току примене овог споразума решаваће мирним путем 
председници општина, односно града потписница овог споразума.  
 

Стварна и месна надлежност суда 
 

Члан 15. 
 У случају спора по овом споразуму, уговaра се стварна и месна надлежност Привредног суда у 
Зрењанину. 
 

Саставни делови споразума 
 

Члан 16. 
 Саставни део овог споразума су одлуке скупштина општина, односно града о усвајању Споразума и 
то:  

- Одлука Скупштине града Кикинда  број _______ од __.__.2021. године, 
- Одлука Скупштине општине Ада број 35-6/2021-01 од 21.10.2021. године, 
- Ценовник услуга ЈП ''Кикинда''. 
Потписнице споразума констатују да су одлукама из става 1. овог члана дата овлашћења 

градоначелнику, односно председнику општине за потписивање овог споразума. 
Град Кикинда се овим споразумом обавезује да ће најкасније у року од 60 дана од дана регистрације 

овог споразума од стране надлежног министарства донети све неопходне одлуке, како би ЈП ''Кикинда'' по 
основу овог споразума могло да обавља делатност ближе описану у члану 1. овог споразума. 
 

Моменат закључења споразума 
 

Члан 17. 
 Овај споразум се сматра закљученим када обе скупштине града, односно општине, потписнице овог 
споразума својим одлукама усвоје споразум у истоветном тексту и њихови овлашћени представници – 
градоначелник и председник општине потпишу споразум. 

 
Евидентирање споразума 

 
Члан 18. 

 Потписнице овог Споразума су сагласне да општина Ада достави министарству надлежном за локалну 
самоуправу овај споразум у року од 30 дана од дана његовог закључења, као и да у истом року обавести 
министарство о престанку споразума. 
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Број примерака споразума 

 
Члан 19. 

 Споразум је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака потписница задржава по три 
примерка. 
  
 

Објављивање споразума  
 

Члан 20. 
Споразум се објављује у службеном гласилу сваке од потписница овог споразума. 

 
 
 

П  О  Т  П  И  С  Н  И  Ц  И : 
 

 
  ГРАД КИКИНДА                                              ОПШТИНА АДА 
  ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
  НИКОЛА ЛУКАЧ С.Р.                                      ЗОЛТАН БИЛИЦКИ С.Р. 
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На основу члана 13.,члана 20. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 88. став 2., 88а., 88г. и 88д. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018),те члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 
46/14, 104/16 и 95/18) и члана 122 , 123. и 126. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 
11/2019, 20/2019 и 32/2020), Скупштина општине Ада на седници одржаној дана 21.10.2021. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О УСТУПАЊУ ОБАВЉАЊА 

 ПОСЛОВА ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 1. 
Усваја се Споразум о уступању обављања послова зоохигијене, којим општина Ада уступа обављање 

послова зоохигијене граду Кикинди. 
Споразум о уступању обављања послова зоохигијене налази се у прилогу и чини саставни део ове 

одлуке. 
 

Члан 2.  
Споразум о уступању обављања послова зоохигијене ступа на снагу даном потписивања од стране 

председника општине Ада и градоначелника града Кикинде. 
Овлашћује се председник општине Ада да у име општине Ада потпише Споразум о уступању 

обављања послова зоохигијене са градоначелником града Кикинда. 
 

Члан 3. 
Средства за остваривање сарадње обезбеђена су у Буџету општине Ада. 

 
Члан 4. 

Обавезује се Општина Ада да након потписивања Споразума о уступању обављања послова 
зоохигијене у року од 30 дана исти достави Министарству државне управе и локалне самоуправе.  
 

Члан 5. 
Ова oдлука објавиће се у „Службеном листу општине Ада“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Број:35-6/2021-01                                                                                                            Тобиаш Јожеф с.р. 
Ада, 21.10. 2021. године 
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A GYEPMESTERI SZOLGÁLAT ÁRJEGYZÉKE 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
A jelen árjegyzék állapítja meg a Kikinda Kommunális Infrastruktúrakezelő és Szolgáltatásnyújtó Közvállalat 
összetételében tartozó Gyepmesteri szolgálat munkájáért járó térítmény összegét és szolgáltatásainak árjegyzékét. 
 

2. szakasz 
Az árjegyzék tarifa csoportok és pontok szerint van megállapítva, azon szolgáltatásokra, amelyeknek önálló jellege 
van, vagy lehet, és amelyek külön tételekként vannak számlázva és megfizettetve. 
 

 SZOLGÁLTATÁS NEVE Ár  
PDV nélkül 

PDV 
összege 
(20%) 

Összeg 
PDV-vel 

 1. TARIFA CSOPORT - 
Az elhagyott és elveszett 
kutyák és macskák 
befogása és azokkal 
való eljárás 

   

1.pont Kutyák és macskák 
befogása 
Ez a szolgáltatás a 
befogást végző csapat 
munkájának és a 
felszerelés 
amortizációjának  
költségeitöleli fel 
A szolgáltatás nem öleli 
fel az üzemanyagot és a 
járművek amortizációját, 
amely a 3. tarifa csoport 
– Járművek 
amortizációja és 
szállítási költségek 
szerint kerül 
elszámolásra 

2.000,00/db 400,00 2.400,00/db 

2.pont Elhelyezés a 
menhelyen 
Ez a szolgáltatás az 
ellátás,  a gondozás, az 
etetés és a takarítás 
költségeit  öleli fel 

250,00/nap 50,00 300,00/nap 

3.pont Féregtelenítés 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi és a 
gyógyszer költségeket 
öleli fel 
 

270,00/db 54,00 324,00/db 

4.pont Oltás 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi és az 
oltóanyag költségeket 

750,00/db 150,00 900,00/db 
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öleli fel 
 

5.pont Mikrochip (telepítés) 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi és a 
mikrochip beszerzési 
költségeket öleli fel 
 

550,00/db 110,00 660,00/db 

6.pont Ivartalanítás 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi költségeket 
öleli fel 

1.500,00/db 300,00 1.800,00/db 

7.pont Kasztrálás 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi költségeket 
öleli fel 

1.500,00/db 300,00 1.800,00/db 

8.pont Visszaszállítása a 
helyszínre 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi és a fülszám 
beszerzési költségeket 
öleli fel. A szolgáltatás 
nem öleli fel az 
üzemanyagot és a 
járművek amortizációját, 
amely a 3. tarifa csoport 
– Járművek 
amortizációja és 
szállítási költségek 
szerint kerül 
elszámolásra 

500,00/db 100,00 600,00/db 

9.pont Eutanázia 
Ez a szolgáltatás az 
állatorvosi és az 
eutanázia eszközök 
beszerzési költségeket 
öleli fel 
 

700,00/db 140,00 840,00/db 

10.pont Átadás a 
feldolgozóüzemnek 
A szolgáltatás nem öleli 
fel az üzemanyagot és a 
járművek amortizációját, 
amely a 3. tarifa csoport 
– Járművek 
amortizációja és 
szállítási költségek 
szerint kerül 
elszámolásra 

35,00/kg 7,00 42,00/kg 

11.pont Idős, beteg, vagy 
agresszív  kutya 
átvétele a menhelybe 
szállításra eutanázia 
céljából  a tulajdonos 
kérésére 
Ez a szolgáltatás a 
befogást végző csapat 
munkájának,   a jármű 
amortizációjának, és az 
5 km-s körzetbe való 
kiszállás, valamint a 
csoportos szállítás ás a 
feldolgozó üzembe való 

1.000,00/db 200,00 1.200,00/db 
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átadás  költségeit öleli 
fel 
 

12.pont Az állat átvétele a 
menhelyen az ismert 
tulajdonos részéről 
Ez a szolgáltatás az 1. 
és 2. pontok szerinti 
költségeket és az 
esetleges egyéb 
költségeket öleli fel 

   

13.pont Az állat átvétele a 
menhelyen az új 
tulajdonos részéről 
örökbefogadás esetén 
Ez a szolgáltatás csak a 
mikrochip telepítés és az 
oltás költségeit öleli fel 
az 1. tarifa csoport 4. és 
5. pontjaiból  

   

 2. TARIFA CSOPORT – 
Az állattetemek 
ártalmatlan eltávolítása 

   

1.pont A csapat kiszállása és 
munkája – a 
háztartásokból és a 
közterületekről 
A szolgáltatás nem öleli 
fel az üzemanyagot és a 
járművek amortizációját, 
amely a 3. tarifa csoport 
– Járművek 
amortizációja és 
szállítási költségek 
szerint 
kerülelszámolásra 

2.000,00/db 400,00 2.400,00/db 

2.pont Átadás a 
feldolgozóüzemnek 
A szolgáltatás nem öleli 
fel az üzemanyagot és a 
járművek amortizációját, 
amely a 3. tarifa csoport 
– Járművek 
amortizációja és 
szállítási költségek 
szerint kerül 
elszámolásra 

35,00/kg 7,00 42,00/kg 

3.pont Pótkocsi fertőtlenítése 430,00/db 86,00 516,00/db 

 3. TARIFA CSOPORT – 
Járművek 
amortizációja és 
szállítási költségek 
Kilométerenként az 
üzemanyagár 20%-ának 
megfelelő összeg kerül 
megfizettetésre, plusz 
20% PDV 
Több tulajdonos 
állatainak csoportos 
szállítása esetén a 
költségeket azonos 
részekre vannak 
szétosztva 

   

 4. TARIFA CSOPORT –    



15. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 

 
Nem említett 
állatorvosi 
beavatkozások és a 
beteg kutyák 
gyógyításához 
szükséges 
gyógyszerek költségei 
Az állategészségügyi 
ambulancia árjegyzéke 
és számlája szerint kerül 
megfizettetésre 

 5. TARIFA CSOPORT – 
Állattetemek átvétele 

   

1.pont Szállítás-
Kilométerenként az 
üzemanyagár 20%-ának 
megfelelő összeg kerül 
megfizettetésre, plusz 
20% PDV 
Több tulajdonos 
állatainak csoportos 
szállítása esetén a 
költségeket azonos 
részekre vannak 
szétosztva 

35,00/kg 7,00 42,00/kg 

 6. TARIFA CSOPORT – 
Mérés szolgáltatás az 
állatállomány mérlegen 

   

1.pont Nagytestű állatok 
(szarvasmarha, ló) 

200,00/db 40,00 240,00/db 

2.pont Kistestű állatok (sertés, 
juh, kecske) 

100,00/db 20,00 120,00/db 

3.pont Kicsinyek (malac, 
bárány, gida) 

50,00/db 10,00 60,00/db 

 7. TARIFA CSOPORT – 
Asszisztencia és 
szolgáltatásnyújtás az 
illetékes szervek 
végrehajtásakor 
(bíróság, rendőrség, 
illetékes 
felügyelőség...) 

   

1.pont Kutya beforgása és 
rögzítése 

2.000,00/db 400,00 2.400,00/db 

2.pont A csapat megkezdett 
munkaórája (3tag) 
Ez a szolgáltatás az 
üzemanyag, az jármű 
amortizáció és a csapat 
munkájának költségeit 
öleli fel 

800,00/munkaóra 160,00 960,00/munkaóra 

 
3. szakasz 

 Az ismert tulajdonosok és állattartók állatai befogásának, elhelyezésének és ellátásának költségeit a 
tulajdonos, vagy az állattartó viseli az állat menhelyen történő átvételekor. 
 
 

4. szakasz 
 Az állattetemek ártalmatlan eltávolításának és elszállításának  költségeit a nevelésre, tartásra, képzésre, 
kiállításra, versenyek megtartására, vagy állatok forgalmazásra szolgáló létesítményekből a tulajdonos, vagy az 
állattartó viseli. 
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5. szakasz 
 

 A háziállatok kényszerű elkobzásának és menhelyen való elhelyezésének költségeit, kivéve a kutyákra és 
macskákra az illetékes szerv végzésének kényszer végrehajtásának eljárásában, az elkobzást elrendelő szerv viseli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagykikinda, 2019.11.29.                                              (körpecsét)                                 dr.DaniloFurundžić s.k. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014–m.törv., 101/2016-m.törv. és 
47/2018. számok) 13. szakasza, 20. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, mégpedig a 88. szakaszának  2. 
bekezdésével, 88a, 88g és 88d szakaszaival kapcsolatban, a kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/11, 16/14, 104/16. és 95/18. számok) 2. szakasza 3. bekezdésének 14. pontja, Nagykikinda 
város statútuma (Nagykikinda Város Hivatalos Lapja, 4/2019 szám) 114., 115. és 118. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 122, 123. és 126. szakasza alapján, 
Nagykikinda város és Ada község 2021.____________-én, megkötik a 
 

MEGÁLLAPODÁST 
A GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 
A megállapodás tárgya 

 
1. szakasz 

A hatályos jogszabályokkal való összehangolás, valamint a gyepmesteri tevékenység hatékonyabb és 
racionálisabb ellátása, nevezetesen: az elhagyott és elveszett állatok befogása, menhelyre szállítása és elhelyezése, 
valamint ellátása, az elveszett és elhagyott kutyák és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, valamint 
az állati tetemek közterületekről és létesítményekből való ártalmatlan eltávolítása és szállítása céljából, Ada község a 
fent leírt gyepmesteri tevékenység ellátását átruházza Nagykikinda városra.  
 

Ez a megállapodás szabályozza: a tevékenységek ellátásának típusát, körét és módját, a munka 
finanszírozásának, irányításának és felügyeletének módját, a megállapodás felmondását, valamint az átruházott 
kommunális felügyelőségi  feladatokellátása szempontjából fontos egyéb kérdéseket, a törvénnyel összhangban.  
 

A gyepmesteri tevékenység átruházása 
 

2. szakasz 
Ada község átruházza a gyepmesteri tevékenység végzését Ada község területén. 
Az átruházott gyepmesteri tevékenységet a Kikinda Kommunális Infrastruktúrakezelő és Szolgáltatásnyújtó 

Közvállalat, Nagykikinda, Iđoškiput 4. (a további szövegben: Kikinda KV) látja el.  
A jelen megállapodást aláírók egyetértenek abban, hogy Nagykikinda város a KikindaKV-n keresztül látja el az 

átruházott tevékenységet Ada község nevében és számlájára, az átruházott tevékenység ellátásáért járó díj 
ellenében, a jelen   megállapodással és a törvénnyel összhangban.  
 

Az átruházott tevékenység 
 

3.szakasz 
A jelen megállapodást aláírók egyetértenek abban, hogy a Kikinda KV Ada község területén ellátja a 

gyepmesteri tevékenységet, éspedig:  
 

A. Az elhagyott kutyák és macskák befogása és menhelyén történő ellátása, ami az alábbiakat öleli fel: 

- kutyák és macskák befogása, 

- elhelyezés a menhelyen, 

- sterilizálás 

- féregtelenítés 

- ivartalanítás 

- mikrochip (telepítés) 

- kasztrálás 

- oltás 

- kutyák és macskák visszaszállítása a helyszínre 

- kutyák és macskák visszaadása a tulajdonosnak  

- a kutyák és macskák tulajdonosnak való visszaadása költségei 

- átadás a feldolgozóüzemnek 

- eutanázia a menhelyen 

- eutanázia a tulajdonos kérésére 

- pótkocsi fertőtlenítése 

- szállítási költségek 
 

B. Az állattetemek eltávolítása, ami az alábbiakat öleli fel:  

 állattetemek ártalmatlan eltávolítása a háztartásokból,  

 állattetemek ártalmatlan eltávolítása a közterületekről, 
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 állattetemek átadása a feldolgozóüzemnek, 

 szállítási költségek 

 pótkocsi fertőtlenítése    
 

A gyepmesteri tevékenység ellátásának térítménye 
 

4. szakasz 
 A jelen megállapodást aláírók egyetértenek abban, hogy a Kikinda KV a jelen megállapodás 3. szakasza 
szerinti tevékenység ellátásáért térítésre jogosult, a megállapodáshoz csatolt és annak szerves részét képező 
hivatalos szolgáltatás árjegyzék szerint. 

A jelen megállapodást aláírók egyetértenek abban, hogy minden költségvetési évre, amikor a Nagykikinda 
Város Képviselő-testülete elfogadja Kikinda KV pénzügyi tervét, megkötik a jelen megállapodás mellékletét a díjak 
tekintetében, ha a szolgáltatások ára megváltozik, azzal, hogy a szolgáltatás árának változtatására  Ada Község 
Képviselő-testülete  előzetes hozzájárulását ad. 
 

Kockázatfelmérés, tervezés és a tevékenység ellátásának módja 
 

5. szakasz 
Az elhagyott kutyák és macskák befogásáról és menhelyen történő ellátásáról Kikinda KV éves tervet fogad el 

e tevékenység ellátására, Ada község kommunális felügyelője pedig felméri a lakosság veszélyeztetettségének 
kockázatát és végzi a Kikinda KV hívását és a velük való egyeztetést a legveszélyeztetettebb helyekről és az 
elhagyott kutyák befogásának sürgősségéről.  

Az állattetemek eltávolítása esetében Ada község kommunális felügyelője végzi a Kikinda KV hívását és a 
velük való egyeztetést az állattetemek eltávolításával kapcsolatban, akár a polgárok értesítése vagy bejelentése 
nyomán. 
 

Szükséges alkalmazottak száma 
 

6. szakasz 
A jelen megállapodást aláírók egyetértenek abban, hogy a káder kérdések kizárólag Nagykikinda város 

határkörébe tartoznak, amely köteles megfelelő számú alkalmazottat biztosítani az átruházott tevékenység minőséges 
és kellő időben történő ellátásához.  
 

Kártérítés 
 

7. szakasz 
Az átruházott tevékenység ellátásáért a polgárok előtt Ada község a felelős. 

 
A térítmény fizetésének esedékessége 

 
8. szakasz 

 Ada község a jelen megállapodás 4. szakaszában említett térítményt a törvényes határidőn belül köteles 
kifizetni, a Kikinda KV által az elvégzett munkáról kiállított számlája alapján, kivéve a számla azon részét, amelyre Ada 
község az ebben a megállapodásban előírt módon és határidőn belül kifogásolt emel. 
 Ada község a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül kifogást emelhet a Kikinda KV felé, a 
számlában kifejezett térítmény kiszámításával szemben, teljes egészben vagy részben. 
 A Kikinda KV köteles a kifogás beérkezésétől számított öt napon belül azt megfontolni, dönteni és tájékoztatni 
a panaszost. 
 

Az átruházott tevékenység ellátásának felügyelete 
 

9.szakasz 
Az átruházott tevékenység ellátásának felügyeletét Ada község kommunális felügyelője végzi, az elvégzett 

munka megerősítésének értelmében.  
 A Kikinda KV évente kétszer jelentést nyújt be Ada Község Községi Tanácsához az átruházott tevékenység 
ellátásáról, éspedig minden év június 30 -án és december 31-én. 
 A Kikinda KV évente egyszer jelentést nyújt be Ada Község Képviselő-testületéhez az előző évben végzett 
munkáról. Ezt a jelentést benyújtják Nagykikinda városának, azaz Nagykikinda Város Képviselő-testületének is. 
Ada község köteles lehetővé tenni a polgárok és más jogalanyok által az átruházott tevékenység ellátásával 
kapcsolatban benyújtott beadványok és panaszok fogadását. 
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A megállapodás időtartama 

 
10. szakasz 

A megállapodás határozatlan időre jön létre, és az aláírás napján lép hatályba. 
 

A megállapodás módosítása és kiegészítése 
 

11. szakasz 
 A jelen megállapodás módosításait és kiegészítéseit írásos kiegészítéssel végzik, a városi, és a község 
képviselő-testületének előzetes jóváhagyásával.  
 

A megállapodás megszűnése 
 

12. szakasz 
 A jelen megállapodást aláíró bármely fél elállhat a megállapodástól, a megállapodás másik aláírója felé 
benyújtott írásos kérelemmel, legkésőbb hat hónappal azon nap előtt, amelytől a megállapodás megszűnését kéri.  
 A megállapodástól való elállás esetén mindkét fél köteles minden esedékes és fennálló kötelezettségét 
kiegyenlíteni, a szerződés megszűnésének napjával bezárólag. 
 

A törvény alkalmazása 
 

13. szakasz 
 A jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a kötelmi viszonyt, a kommunális tevékenységet, a 
közigazgatási eljárást és a felügyeleti ellenőrzést szabályozó törvények megfelelő rendelkezései alkalmazandóak. 
 

A jogviták rendezése 
 

14. szakasz 
A megállapodás végrehajtása során felmerülő minden lehetséges jogvitát  a megállapodást aláíró község, 

illetve város polgármesterei békés úton rendezik.  
 

A bíróság valós és területi hatásköre 
 

15. szakasz 
 A jelen megállapodás szerinti jogvita esetén, az aláíró felek a Nagybecskereki Kereskedelmi Bíróság 
tényleges és területi joghatóságában állapodnak meg. 
 

A megállapodás szerves részei 
 

16. szakasz 
A jelen megállapodás szerves részeit képezik a község, illetve a város képviselő-testületének határozatai a 

megállapodás elfogadásáról, éspedig:   
- Nagykikinda Város Képviselő-testületének ________ számú, 2021.____ keltezésű határozata,  
- Ada Község Képviselő-testületének 35-6/2021-01 számú, 2021.10.21. keltezésű határozata,  
- A Kikinda KV árjegyzéke. 
A megállapodás aláírói megállapítják, hogy a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozatok 

felhatalmazzák a város, valamint a község polgármesterét a megállapodás aláírására. 
Nagykikinda városa a jelen megállapodással vállalja, hogy  a megállapodásnak az illetékes minisztérium általi 

nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül meghozza az összes szükséges határozatot, annak érdekében, 
hogy a Kikinda KV a megállapodás alapján végezhesse a jelen megállapodás 1. szakaszában részletezett 
tevékenységeket. 
 

A megállapodás megkötésének pillanata 
 

17. szakasz 
 A jelen megállapodás akkor tekintendő megkötöttnek, ha a városi, illetve a községi képviselő-testület, a 
megállapodás aláírói, azonos szövegben elfogadják a megállapodást, és meghatalmazott képviselőik - a város, 
valamint a község polgármestere - aláírják a megállapodást. 
 

A megállapodás nyilvántartásba vétele 
 

18. szakasz 
 A jelen megállapodás aláírói egyetértenek abban, hogy Ada község a megállapodást a megkötésétől számított 
30 napon belül benyújtja a helyi önkormányzatokért felelős minisztériumnak, valamint ugyanezen időszakon belül 
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értesíti a minisztériumot a megállapodás megszűnéséről. 
 

A megállapodás példányainak száma 
 

19. szakasz 
 A megállapodás hat azonos példányban készült, amelyekből mindegyik aláíró három példányt őriz meg.  
 

A megállapodás megjelentetése 
 

20. szakasz 
A megállapodás megjelenik a jelen megállapodás aláíróinak hivatalos közlönyeiben. 

 
 
 
A L Á Í R Ó K : 
 
 
NAGYKIKINDA VÁROS                   ADA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER                                                  POLGÁRMESTER 
LUKAČ NIKOLA s.k.       BILICKI ZOLTÁN s.k. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014–m.törv., 101/2016-m.törv. és 
47/2018. számok) 13. szakasza, 20. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, mégpedig a 88. szakaszának  2. 
bekezdésével, 88a, 88g és 88d szakaszaival kapcsolatban,  a kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/11, 16/14, 104/16. és 95/18. számok) 2. szakasza 3. bekezdésének 14. pontja,  valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 122, 123. és 126. szakasza 
alapján, Ada Község Képviselő-testülete, a 2021.10.21-én tartott ülésén meghozta a 
 
 

HATÁROZATOT 
A GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 
 

1. szakasz 
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja a gyepmesteri tevékenység ellátásának  átruházásáról szóló 

megállapodást, amellyel Ada község átruházza  a gyepmesteri tevékenység végzését Nagykikinda városra. 
A gyepmesteri tevékenység ellátásának átruházásáról szóló megállapodás a mellékletben található és a jelen 

határozat szerves részét képezi. 
 

2. szakasz 
A gyepmesteri tevékenység ellátásának átruházásáról szóló megállapodás Ada község polgármestere és 

Nagykikinda város polgármestere részéről történő aláírása napján lép hatályba. 
Meghatalmazzuk Ada község polgármesterét, hogy Ada község nevében aláírja a  gyepmesteri tevékenység 

ellátásának átruházásáról szóló megállapodást Nagykikinda város polgármesterével. 
 

3. szakasz 
Az együttműködéshez szükséges eszközöket Ada község költségvetésében biztosítják. 

 
4. szakasz 

A gyepmesteri tevékenység ellátásának átruházásáról szóló megállapodás aláírását követően Ada község  
köteles azt 30 napon belül benyújtani az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumhoz.  

 
5. szakasz 

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. 
 
 
 
 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                              Tóbiás József s.k. 
Szám:35-6/2021-01 
Ada, 2021.10.21.                                                  ADA KKT ELNÖKE  
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125. 

 
На основу члана  93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. 
Закона о регистру просторних јединица и адресном 
регистру ("Сл. гласник РС", бр. 9/2020) и члана 44. 
став. 1. тачка 67. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 
 
 
 Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
21.10.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се називи улица и засеока у 
насељеним местима Општине Ада којима није 
одређен назив, а који су Елаборатима уличног 
система Републичког геодетског завода Република 
Србије означени бројевима: 
 
 
 
У насељеном месту Ада: 
 
Улица 1: назив улице на српском језику: „Велики пут“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Nagy út” 
- улица почиње од кп 13725/3, између кп 15854 и 
13725/1 иде целом дужином  кп 15947, и завршава се 
код улице Велики Пут у насељеном месту Стеријино, 
између кп 11854 и кп 14152, све у КО Ада. 
 
 
 
 
Улица 2: назив улице на српском језику: 
„Доњоритска“ 
 назив улице на мађарском језику: „Alsórét 
utca” 
- улица почиње од кп 5868, између кп 5867/2 и кп 5870, 
улица се целом својом дужином простире кп 6113 до 
границе са насељеним местом Мол, између кп 5824 и 
кп 5909/1, све у КО АДА. 
 
 
 
 
Улица 3: назив улице на српском језику: „Јабука“ 
 назив улице на мађарском језику: „Alma utca” 
- улица почиње од кп 5780, улица се целом својом 
дужином простире кп 6112, пролази између кп 5792 и 
5862/1, кп 5809 и кп 5841, и завршава између кп 
4773/1, све у КО АДА. 
 
 
 
 

  
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007, 83/2014 – m.törv., 101/2016 - 
m.törv. és 47/2018. szám)  93. szakasza, a területi 
egységek nyilvántartásáról és a lakcím nyilvántartásról 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 9/2020. szám) 
13. szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 
szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 67. pontja 
alapján, 
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én tartott 
ülésen meghozta a 
 

HATÁROZATOT  
AZ UTCÁK ÉS A HÁZCSOPORTOK 

ELNEVEZÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
A jelen határozat meghatározza azon Ada község 
településein található utcák és házcsoportok 
elnevezéseit, amelyek elnevezései az előzőekben még 
nem lettek meghatározva, és amelyek a Szerb 
Köztársaság Köztársasági Geodéziai Intézetének 
utcarendszer tanulmányában számokkal vannak jelölve, 
az alábbiak szerint: 
 
Ada településen: 
 
1-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Veliki 
put“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Nagy út” 
- az utca a 13725/3 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, a 15854 és a 13725/1 helyrajzi 
számú kataszteri parcellák között, hosszában végig 
halad a 15947 helyrajzi számú kataszteri parcellán, és 
Valkaisor településen, a Nagy út utcánál, a 11854 és a 
14152 helyrajzi számú kataszteri parcellák között ér 
véget, mind Ada kataszteri községben. 
 
2-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Donjoritska“ 
      az utca elnevezése magyar nyelven: 
„Alsórét utca” 
- az utca az 5868 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik, az 5867/2 és az 5870 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között, az utca teljes hosszában a 
6113 helyrajzi számú kataszteri parcellán terül el,  Mohol 
település határáig, az 5824 és az 5909/1 helyrajzi 
számú kataszteri parcellák között, mind Ada kataszteri 
községben. 
 
3-as utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Jabuka“ 
 az utca elnevezése magyar nyelven: „Alma utca” 
- az utca az 5780 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik, az utca teljes hosszában a 6112 helyrajzi 
számú kataszteri parcellán terül el, elhalad az 5792 és 
az 5862/1, valamint az 5809 és az 5841 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között, és a 4773/1 helyrajzi számú 
kataszteri parcellánál ér véget, mind Ada kataszteri 
községben. 
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Улица 4: назив улице на српском језику: „Багремова“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Akácos utca” 
- улица се наставља улицом СЕНЋАНСКА, улица се 
целом својом дужином простире кп 15939, а завршава 
између кп 12591 и кп 12592, све у КО АДА. 
 
 
 
Улица 5: назив улице на српском језику: „Трешња“ 
назив улице на мађарском језику: „Cseresznye utca” 
 
- улица почиње од предложене улице бр 11, целом 
својом дужином простире се кп 15933, и завршава код 
предложене улице бр. 7, све у КО АДА. 
 
 
Улица 6: назив улице на српском језику: „Грожђе“ 
назив улице на мађарском језику: „Szőlő utca” 
- улица почиње од предложене улице бр 9, и простире 
се целом својом дужином кп 12887 и кп 15932, и 
завршава код предложене улице бр 7, између кп 
13454 и кп 13459, све у КО АДА. 
 
 
 
Улица 7: назив улице на српском језику: 
„Жутобрешка“ 
назив улице на мађарском језику: „Sárgapart utca” 
- улица почиње од кп 15850 и простире се целом 
дужином кп 15928 и кп 15930, а завршава код 
предложене улице бр 5, у кп 15933, све у КО АДА. 
 
 
 
Улица 8: назив улице на српском језику: „Сунчана“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Napos utca” 
- улица почиње од кп 15850 и простире се целом 
дужином кп 15923, кп 15924, а завршава код кп 15926, 
све у КО АДА. 
 
 
 
Улица 9: назив улице на српском језику: „Дуња“ 
назив улице на мађарском језику: „Birsalma utca” 
- улица почиње од кп 15850 и простире се целом 
дужином кп 15922, кп 12912, кп 15924, и завршава се 
код улице Горњи Рит, између кп 12882 и кп 12885, све 
у КО АДА. 
 
 
 
Улица 10: назив улице на српском језику: „Великог 
дрвета“ 
назив улице на мађарском језику: „Nаgyfás utca” 
- улица почиње од предложене улице бр 5, простире 
се целом својом дужином кп 15934, а завршава 
између кп 13608 и кп 13720, код улице Ђуре 
Ђаковића, све у КО АДА. 
 
 
Улица 11: назив улице на српском језику: „Вељка 

4-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Bagremova“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Akácos utca” 
- az utca a Zentai utca folytatása, az utca teljes 
hosszában a 15939 helyrajzi számú kataszteri parcellán 
terül el, és a 12591 és a 12592 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között ér véget, mind Ada kataszteri 
községben. 
 
5-ös utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Trešnja“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Cseresznye 
utca” 
- az utca a 11-es szám alatt javasolt utcától kezdődik, az 
utca teljes hosszában a 15933 helyrajzi számú 
kataszteri parcellán terül el, és a 7-es szám alatt javasolt 
utcánál ér véget, mind Ada kataszteri községben. 
 
6-os utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Grožđe“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Szőlő utca” 
- az utca a 9-es szám alatt javasolt utcától kezdődik, az 
utca teljes hosszában a 12887 és a 15932 helyrajzi 
számú kataszteri parcellákon terül el, és a 7-es szám 
alatt javasolt utcánál ér véget, a 13454 és a 13459 
helyrajzi számú kataszteri parcellák között, mind Ada 
kataszteri községben. 
 
7-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Žutobreška“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Sárgapart utca” 
- az utca a 15850 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik, teljes hosszában a 15928 és a 15930 helyrajzi 
számú kataszteri parcellákon terül el, és az 5-ös szám 
alatt javasolt utcánál ér véget a 15933  helyrajzi számú 
kataszteri parcellánál, mind Ada kataszteri községben. 
 
8-as utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Sunčana“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Napos utca” 
- az utca a 15850 helyrajzi számú kataszteri parcellánál  
kezdődik, teljes hosszában a 15923 és a 15924 helyrajzi 
számú kataszteri parcellákon terül el, és a 15926 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Ada kataszteri községben. 
 
9-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Dunja“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Birsalma utca” 
- az utca a 15850 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik,  teljes hosszában a 15922,  a 12912 és a 
15924 helyrajzi számú kataszteri parcellákon terül el, és 
a Felső rét utcánál ér  véget, a 12882 és a 12885 
helyrajzi számú kataszteri parcellák között, mind Ada 
kataszteri községben. 
 
10-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Velikog 
drveta“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Nagyfás utca” 
- az utca az 5-ös szám alatt javasolt utcától kezdődik, 
teljes hosszában a 15934 helyrajzi számú kataszteri 
parcellán terül, és a 13608 és a 13720 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között ér véget, a Đuro Đaković 
utcánál, mind Ada kataszteri községben. 
 
11-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Veljka 
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Влаховића“ 
назив улице на мађарском језику: „Veljko Vlahović 
utca” 
- улица почиње од предложене улице бр 5, простире 
се целом својом дужином кп 5913, улица се завршава 
код улице Ђуре Ђаковића у кп 5913, све у КО АДА. 
 
 
 
Улица 12: назив улице на српском језику: „Крушка“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Körte utca” 
-улица почиње од кп 5912, између кп 5731 и 5774/2, 
улица се целом својом дужином простире кп 6110 до 
границе са насељеним местом Мол, између кп 5749 и 
5750, све у КО АДА. 
 
 
 
 
Улица 13: назив улице на српском језику: „Шљива“ 
назив улице на мађарском језику: „Szilva utca” 
- улица почиње од кп 5912, између кп 5730 и 5735, 
улица се целом својом дужином простире кп 6109 до 
границе са насељеним местом Мол, између кп 5720 и 
5749, све у КО АДА. 
 
 
 
Улица 14: назив улице на српском језику: „Кајсија“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Sárgabarack utca” 
 
- улица почиње од кп 5912, између кп 5777 и 5784, 
улица се целом својом дужином простире кп 6111 до 
границе са насељеним местом Мол, и завршава 
између кп 5750 и 5823, све у КО АДА. 
 
 
 
 
Улица 15: назив улице на српском језику: „Потиска“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Tiszamente utca” 
 
- улица почиње од улице Доситеја Обрадовића, 
између кп 5922 и кп 5921, улица се целом својом 
дужином простире кп 5924, и завршава између кп 
5923 и кп 5910, све у КО АДА. 
 
 
 
Засеок 1: назив на српском језику: „Мацедонски 
салаши“ 
назив на мађарском језику: „Macedóniai szállások” 
- засеок почиње од кп 15626/1, обухвата кп 15628, кп 
15782, кп 15785, и завршава код кп 15626/1, све у КО 
АДА. 
 
 
 
Засеок 2: назив на српском језику: „Стара Тиса“ 
 
назив на мађарском језику: „Holttisza házcsoport” 

Vlahovića“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Veljko Vlahović 
utca” 
- az utca az 5-ös szám alatt javasolt utcától kezdődik, 
teljes hosszában az 5913 helyrajzi számú kataszteri 
parcellán terül, az utca a Đuro Đaković utcánál ér véget, 
az 5913 helyrajzi számú kataszteri parcellában, mind 
Ada kataszteri községben. 
 
12-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Kruška“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Körte utca” 
-az utca az 5912 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik, az 5731 és a 5774/2 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között, teljes hosszában a 6110 
helyrajzi számú kataszteri parcellán terül el, Mohol 
település határáig, az 5749 és az  5750 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között, mind Ada kataszteri 
községben. 
 
13-as utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Šljiva“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Szilva utca” 
- az utca az 5912 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik, az 5730 és a 5735 helyrajzi számú kataszteri 
parcellák között, teljes hosszában a 6109 helyrajzi 
számú kataszteri parcellán terül el, Mohol település 
határáig, az 5720 és az 5749 helyrajzi számú kataszteri 
parcellák között, mind Ada kataszteri községben. 
 
14-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Kajsija“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Sárgabarack 
utca” 
- az utca az 5912 helyrajzi számú kataszteri parcellánál 
kezdődik, az 5777 és az  5784 helyrajzi számú 
kataszteri parcellák között, teljes hosszában a 6111 
helyrajzi számú kataszteri parcellán terül el, Mohol 
település határáig, és az 5750 és az 5823 helyrajzi 
számú kataszteri parcellák között ér véget, mind Ada 
kataszteri községben. 
 
15-ös utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Potiska“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Tiszamente 
utca” 
- az utca a Dositej Obradović utcánál kezdődik, az  5922 
és az 5921 helyrajzi számú kataszteri parcellák között, 
teljes hosszában a 5924 helyrajzi számú kataszteri 
parcellán terül el, és az 5923 és az 5910 helyrajzi 
számú kataszteri parcellák között ér véget, mind Ada 
kataszteri községben. 
 
1-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: 
„Мацедонски салаши“ 
elnevezés magyar nyelven: „Macedóniai szállások” 
- a házcsoport a 15626/1 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 15628, a 15782, és a 
15785 helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 
15626/1 helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, 
mind Ada kataszteri községben. 
 
2-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Stara 
Tisa“ 
elnevezés magyar nyelven: „Holttisza házcsoport” 
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- засеок почиње од кп 15825, обухвата кп 15827/2, кп 
15826, и завршава код кп 15825, све у КО АДА. 
 
 
 
 
У насељеном месту Мол: 
 
Улица 1: назив улице на српском језику: „Димитрија 
Туцовића“ 
назив улице на мађарском језику: „Dimitrije Tucović 
utca” 
- улица почиње од улице Вука Караџића, између кп 
4456 и кп 4383, простире се целом дужином кп 4437 и 
кп 4440, и завршава у улици Раде Кончара, између кп 
4454 и кп 4511, све у КО МОЛ. 
 
 
 
Улица 2: назив улице на српском језику: „Молски кеј“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Moholi sétány” 
- улица почиње од улице Радована Ћорића, између кп 
14638 и кп 14633, простире се целом дужином кп 
14632, и завршава између кп 14656 и кп 14646, све у 
КО МОЛ. 
 
 
 
Улица 3: назив улице на српском језику: „Островска“ 
 
назив улице на мађарском језику: „Osztrova utca” 
- улица почиње од предложене улице бр 2, између кп 
14646 и кп 14528, простире се целом својом дужином 
кп 14832, и завршава између кп 14567/1 и кп 14565, 
све у КО МОЛ. 
 
 
 
Засеок 1: назив на српском језику: „Источни молски 
салаши“ 
назив на мађарском језику: „Keletmoholi szállások”  
- засеок почиње од кп 13672, обухвата кп 13675, кп 
13317, кп 13534, кп 13508, и завршава код кп 13672, 
све у КО МОЛ. 
 
 
 
Засеок 2: назив на српском језику: „Горњи ритски 
салаш“  
назив на мађарском језику: „Felsőréti szállás” 
- засеок почиње од кп 202, обухвата кп 203, кп 220, кп 
201/2, и завршава код кп 201/3, све у КО МОЛ. 
 
 
 
 
Засеок 3: назив на српском језику: „Пролећни 
салаш“ 
назив на мађарском језику: „Tavasz szállás”  
- засеок се налази унутар кп 10840/2, све у КО МОЛ. 
 
 

- a házcsoport a 15825 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 15827/2, és a  15826 
helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 15825 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Ada kataszteri községben. 
 
Mohol településen: 
 
1-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Dimitrija 
Tucovića“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Dimitrije Tucović 
utca” 
- az utca a Vuk Karadžić utcánál kezdődik, a 4456 és a 
4383 helyrajzi számú kataszteri parcellák között, teljes 
hosszában a 4437 és a 4440 helyrajzi számú kataszteri 
parcellákon terül el, és a  Rade Končar utcánál ér véget, 
a 4454 és a 4511 helyrajzi számú kataszteri parcellák 
között, mind Mohol kataszteri községben. 
 
2-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: „Molski 
kej“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Moholi sétány” 
- az utca a Radovan Ćorić utcánál kezdődik, a 14638 és 
a 14633 helyrajzi számú kataszteri parcellák között, 
teljes hosszában a 14632 helyrajzi számú kataszteri 
parcellán terül el, és a 14656 és a 14646 helyrajzi 
számú kataszteri parcellák között ér véget, mind Mohol 
kataszteri községben. 
 
3-as utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Ostrvska“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Osztrova utca” 
- az utca a 2-es szám alatt javasolt utcától kezdődik, a 
14646 és a 14528 helyrajzi számú kataszteri parcellák 
között, teljes hosszában a 14832 helyrajzi számú 
kataszteri parcellán terül el, és a 14567/1 és a 14565 
helyrajzi számú kataszteri parcellák között ér véget, 
mind Mohol kataszteri községben. 
 
1-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Istočni 
molski salaši“ 
elnevezés magyar nyelven: „Keletmoholi szállások”  
- a házcsoport a 13672 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 13675, a 13317, a 13534, 
és a13508 helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 
13672 helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, 
mind Mohol kataszteri községben. 
 
2-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Gornji 
ritski salaš“  
elnevezés magyar nyelven: „Felsőréti szállás” 
- a házcsoport a 202 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 203, a 220, és a 201/2 
helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 201/3 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Mohol kataszteri községben. 
 
3-as házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Prolećni 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Tavasz szállás”  
- a házcsoport a  10840/2 helyrajzi számú kataszteri 
parcellán belül található, mind Mohol kataszteri 
községben. 
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Засеок 4: назив на српском језику: „Летњи салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Nyár szállás” 
- засеок почиње од кп 10517, обухвата кп 10519, кп 
10524, и завршава код кп 10517, све у КО МОЛ. 
 
 
 
 
Засеок 5: назив на српском језику: „Јесењи салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Ősz szállás” 
- засеок почиње од кп 14598, обухвата кп 10718, кп 
10698, кп 10697, и завршава код кп 14598, све у КО 
МОЛ. 
 
 
 
Засеок 6: назив на српском језику: „Чувар насипа“ 
 
назив на мађарском језику: „Gátőr házcsoport” 
- засеок почиње од кп 14631, обухвата кп 14659, кп 
14632, кп 13836, и завршава код кп 14631, све у КО 
МОЛ. 
 
 
 
Засеок 7: назив на српском језику: „Пролећна улица“ 
 
назив на мађарском језику: „Tavasz utca” 
- засеок почиње од кп 10743, обухвата кп 10741, кп 
10742 и завршава код кп 10743, све у КО МОЛ. 
 
 
 
 
 
Засеок 8: назив на српском језику: „ Западни молски 
салаш“ 
назив на мађарском језику: „Nyugatmoholi szállás” 
- засеок почиње од кп 10182, обухвата кп 10181/2, кп 
10177, и завршава код кп 10181/3, све у КО МОЛ. 
 
 
 
 
Засеок 9: назив на српском језику: „Сунчани салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Napos szállás” 
- засеок се налази унутар кп 10201, све у КО МОЛ. 
 
 
 
У насељеном месту Утрине: 
 
Засеок 1: назив на српском језику: „Северни салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Északi szállás” 
- засеок почиње од кп 69/1, обухвата кп 72, кп 73, кп 
69/2, и завршава код кп 69/1, све у КО УТРИНЕ. 
 
 
 

 
4-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Letnji 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Nyár szállás” 
- a házcsoport a 10517 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 10519, és a  10524 
helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 10517 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Mohol kataszteri községben. 
 
5-ös házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Jesenji  
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Ősz szállás” 
- a házcsoport a 14598 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 10718, a 10698, és a 
10697 helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 
14598 helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, 
mind Mohol kataszteri községben. 
 
6-os házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Čuvar 
nasipa“ 
elnevezés magyar nyelven: „Gátőr házcsoport” 
- a házcsoport a 14631 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 14659, a 14632, és a 
13836 helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 
14631 helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, 
mind Mohol kataszteri községben. 
 
7-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Prolećna 
ulica“ 
elnevezés magyar nyelven: „Tavasz utca” 
- a házcsoport a 10743 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 10741, és a 10742 
helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 10743 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Mohol kataszteri községben. 
 
 
8-as házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „ Zapadni 
molski salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Nyugatmoholi szállás” 
- a házcsoport a 10182 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 10181/2, és a 10177 
helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 10181/3 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Mohol kataszteri községben. 
 
9-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Sunčani 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Napos szállás” 
- a házcsoport a 10201 helyrajzi számú kataszteri 
parcellán belül helyezkedik el, mind Mohol kataszteri 
községben. 
 
Törökfalu településen: 
 
1-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Severni 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Északi szállás” 
- a házcsoport a 69/1 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 72, a 73, és a 69/2 
helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 69/1 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Törökfalu kataszteri községben. 
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У насељеном месту Стеријино:  
 
Улица 1: назив улице на српском језику: 
„Задругарски пут“ 
назив улице на мађарском језику: „Szövetkezeti út” 
- улица је наставак улице Задругарски пут, између кп 
10296 и кп 10301, улица се целом својом дужином 
простире кп 15858 и кп 15889, и завршава између кп 
10854 и кп 10752/1, све у КО СТЕРИЈИНО. 
 
 
 
Улица 2: назив улице на српском језику: „Сегедински 
пут“ 
назив улице на мађарском језику: „Szegedi út” 
- улица почиње између кп 15962 и кп 15830, улица се 
целом својом дужином простире кп 15876, пролази 
између кп 10827 кп 15830, кп 10863/1 и кп 11286/1, и 
завршава између кп 10863/16 и кп 11265/1, све у КО 
СТЕРИЈИНО. 
 
 
 
 
Засеок 1: назив на српском језику: „Западни салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Nyugati szállás” 
- засеок почиње од кп 10481/1, обухвата кп 15857 и 
завршава код кп 10481/1, све у КО СТЕРИЈИНО. 
 
 
 
 
Засеок 2: назив на српском језику: „Јужни салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Déli szállás” 
- засеок почиње од кп 11652, обухвата кп 11651, кп 
11649, кп 11595 и завршава код кп 11593, све у КО 
СТЕРИЈИНО. 
 
 
 
 
Засеок 3: назив на српском језику: „Северни салаш“ 
 
назив на мађарском језику: „Északi szállás” 
- засеок почиње од кп 14988, обухвата кп 14987, и 
завршава у кп 14988, све у КО СТЕРИЈИНО. 
 
 
 
 
У насељеном месту Оборњача: 
 
Улица1 : назив улице на српском језику: „Велђпарт“ 
назив улице на мађарском језику: „Völgypart utca” 
- улица је наставак улице Велђпарт која се продужава 
до КП број 705 до улице Велики Молски пут. 
 

Члан 2. 
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 
геодетског завода Републике Србије ће ажурирати 

 
Valkaisor településen:  
 
1-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Zadrugarski put“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Szövetkezeti út” 
- az utca a Szövetkezeti út utca folytatása, a 10296 és a 
10301 helyrajzi számú kataszteri parcellák között, az 
utca teljes hosszában a 15858 és a 15889 helyrajzi 
számú kataszteri parcellákon terül el, és a 10854 és a 
10752/1 helyrajzi számú kataszteri parcellák között ér 
véget, mind Valkaisor kataszteri községben. 
 
2-es utca: az utca elnevezése szerb nyelven: 
„Segedinski put“ 
az utca elnevezése magyar nyelven: „Szegedi út” 
- az utca a 15962 és a 15830 helyrajzi számú kataszteri 
parcellák között kezdődik, az utca teljes hosszában a 
15876 helyrajzi számú kataszteri parcellán terül el, 
elhalad a 10827 és a  15830, valamint a 10863/1 és a 
11286/1 helyrajzi számú kataszteri parcellák között, és a 
10863/16 és a 11265/1 helyrajzi számú kataszteri 
parcellák között ér véget, mind Valkaisor kataszteri 
községben. 
 
1-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Zapadni 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Nyugati szállás” 
- a házcsoport a 10481/1 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 15857 helyrajzi számú 
kataszteri parcellát, és a 10481/1 helyrajzi számú 
kataszteri parcellánál ér véget, mind Valkaisor kataszteri 
községben. 
 
2-es házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Južni 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Déli szállás” 
- a házcsoport a 11652 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 11651, a 11649, és a 
11595 helyrajzi számú kataszteri parcellákat, és a 11593 
helyrajzi számú kataszteri parcellánál ér véget, mind 
Valkaisor kataszteri községben. 
 
 
3-as házcsoport: elnevezés szerb nyelven: „Severni 
salaš“ 
elnevezés magyar nyelven: „Északi szállás” 
- a házcsoport a 14988 helyrajzi számú kataszteri 
parcellánál kezdődik, felöleli a 14987 helyrajzi számú 
kataszteri parcellát, és a 14988 helyrajzi számú 
kataszteri parcellánál ér véget, mind Valkaisor kataszteri 
községben. 
 
Völgypart településen: 
 
1-es utca: az utca elnevezés szerb nyelven: „Velđpart“ 
az utca elnevezés magyar nyelven: „Völgypart utca” 
- az utca a Völgypart utca folytatása, amely a 705 
helyrajzi számú kataszteri parcelláig húzódik a Moholi 
nagy út utcáig. 

2. szakasz 
A jelen határozat alapján a Köztársasági Geodéziai 
Intézet frissíti a házszám nyilvántartást. 
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Адресни регистар. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:015-1/2021-01              ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p. 

  A jelen határozat alapján a Köztársasági Geodéziai Intézet frissíti a házszám nyilvántartást. 
 

3. 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:015-1/2021-01                      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.     ADA KKT ELNÖKE                                   

 
 

126. 

На основу Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама (,,Службени гласник РС'', бр. 88/2011, 
15/2016 и 104/2016) и члана 44. став 1. тачке 7) 
Статута општине Ада (,,Службени лист општине Ада'', 
бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020) 
 
 Скупштина општине Ада на седници одржаној дана 
21.10.2021. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА 

ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 
ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА 

 
 
 

1. Скупштина општине Ада констатује да постоји 
интересовање и потреба за реализацијом Пројекта 
поверавања комуналне делатности одржавања 
локалне путне инфраструктуре на територији општине 
Ада. 
 
2. Скупштина општине Ада је сагласна да се као 
модел финансирања реализације предложених 
активности из тачке 1. ове одлуке, изабере модел 
јавно-приватног партнерства са или без елемената 
концесије, у складу са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама. 
 
 
3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:352-7/2021-01              ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p. 

 A köz- és a magánszféra partnerségről és a 

koncesszióról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 

88/2011, 15/2016. és 104/2016. számok),  és Ada 

község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 

11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1. 

bekezdésének 7. pontja alapján, Ada Község Képviselő-

testülete, a 2021.10.21-én tartott ülésén meghozza a 

HATÁROZATOT 
A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PARTNERSÉG 

PROJEKTJAVASLAT KIDOLGOZÁSA 
ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL  A HELYI 

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 
KARBANTARTÁSA KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRA ADA KÖZSÉG 

TERÜLETÉN 
 
1. Ada Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
érdeklődés és igény mutatkozik  a helyi közlekedési 
infrastruktúra karbantartása kommunális tevékenység 
ellátásával való megbízásra Ada község területén 
projekt megvalósítására. 
 
2. Ada Község Képviselő-testülete egyezik azzal, hogy 
a jelen határozat 1. pontjában javasolt tevékenység 
végrehajtása finanszírozásának modelljeként, a 
koncessziós elemekkel rendelkező, vagy azok nélküli 
köz- és magánszféra partnerség modell legyen 
választva, a köz- és magánszféra közötti partnerségről 
és a koncessziókról szóló törvénnyel összhangban. 
 
3. A jelen határozat az Ada Község Hivatalos Lapjában 
való megjelentetése napját követő napon  lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:352-7/2021-01                      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                     ADA KKT ELNÖKE  
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127. 

На основу Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (,,Службени гласник РС'', 
бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 32. став 1. 
тачке 6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018 ) и члана 44. став 1 тачке 7) 
Статута општине Ада (,,Службени лист општине Ада'', 
бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020) 
 
 Скупштина општине Ада на седници одржаној дана 
21.10.2021.године доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ 
ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
АДА 

 
 

Члан 1. 
Ради пружања стручне помоћи при 

реализацији пројекта јавно-приватног партнерства 
образује се Стручни тим за израду предлога пројекта 
јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: Тим). 

 
 

Члан 2. 
У Тим се именују: 
 
За руководиоца  - 

1. Билицки Золтан – председник општине Ада 

За чланове  - 

2. Душан Циврић – шеф Одељења за капиталне 

инвестиције и за ЛЕР 

3. Јелена Кош – шефица Одељења за буџет и 

финансије 

4. Нача Иштван – заменик шефа Одељења за 

општу управу друштвене делатности и 

заједничке послове 

5. Стојан Воргић – Комунални инспектор  

6. Атила Волфорд – шеф Одељења за 

комуналне послове, урбанизам, 

грађевинарство и заштиту животне средине 

7. Флориан Риго – помоћник председника 

општине Ада 

 
Члан 3. 

Задатак Тима је да припреми предлог пројекта 
ЈПП и обављање осталих послова потребних за 
реализацију пројекта ЈПП. 

 
Тим о свом раду води записник и сачињава 

друга документа која потписује руководилац Тима. 
 
 

Члан 4. 
Руководилац Тима и чланови Тима могу 

примати накнаду за свој рад, коју утврђује СО Ада 
посебном одлуком. 

 A köz- és a magánszféra partnerségről és a 
koncesszióról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
88/11, 15/16. és 104/16. számok),  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 6. 
pontja,  valamint Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019,  20/2019. és 32/2020. 
számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján, Ada Község Képviselő-testülete, a 2021.10.21-
én tartott ülésén meghozza a   
 

HATÁROZATOT 
A SZAKÉRTŐI CSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL A 

KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PARTNERSÉG 
PROJEKTJAVASLATÁNAK KIDOLGOZÁSÁRA 

A HELYI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 
KARBANTARTÁSA KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRA ADA KÖZSÉG 

TERÜLETÉN 
 

1. szakasz 
Ada Község Képviselő-testülete szakmai 

segítségnyújtás céljából a köz- és magánszféra 
partnerség projekt realizálásában megalakítja a 
Szakértői Csoportot a Köz- és Magánszféra 
Partnerségre (a további szövegben: Csoport). 
 

2. szakasz 
A Csoport tagjaiként kinevezésre kerülnek az 

alábbiak: 
            Vezető: 

1. Bilicki Zoltán - Ada község polgármestere 

            Tagok: 
2. Civrić Dušan  - a Nagyberuházási és Helyi 

Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője, 

3. Koós Jelena - a Költségvetési és Pénzügyi 

Osztály vezetője, 

4. Nacsa István, az Általános Közigazgatási, 

Társadalmitevékenységi és Közös Ügykezelési 

Osztály vezetőjének helyettese,  

5. Vorgić Stojan, komunális felügyelő,   

6. Volford Attila - a Kommunális Tevékenységi, 

Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi 

Osztály vezetője, 

7. Rigó Flórián - Ada község polgármesterének 

tanácsadója. 

 
3. szakasz 

A Csoport feladata előkészíteni a köz- és 
magánszféra partnerség projektjavaslatot és ellátni az 
egyéb szükséges feladatokat a köz- és magánszféra 
partnerség projekt realizálásához.  
            A Csoport a saját munkájáról jegyzőkönyvet 
vezet, és egyéb dokumentumokat állít össze, amelyeket 
a Csoport vezetője ír alá. 
 

4. szakasz 
A Csoport vezetője és tagjai munkájukért 

térítményben részesülhetnek, amelyet Ada KKT külön 
határozattal állapít meg. 
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Члан 5. 
Ово решење се објављује у ,,Службеном листу 

општине Ада''. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-32/2021-01              ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p. 

5. szakasz 
A jelen határozat az Ada Község Hivatalos 

Lapjában jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-32/2021-01                      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                     ADA KKT ELNÖKE  

 
 

128. 

На основу члана 32. става 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник  РС“, 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), 
члана 41. става 1. тачке 9. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног Комуналног Предузећа 
„СТАНДАРД“ Ада („Сл. лист Општине Ада“, бр 41/2016 
- пречишћени текст, 42/2020 и 7/2021), и члана 44. 
става 1. тачке 68. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020),  
 
 
Скупштина Општине Ада, на седници одржаној дана 
21.10.2021. годинe доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О 

УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. 
ГОДИНУ ЈКП „СТАНДАРД „ АДА 

 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Одлуку о усвајању 
Извештаја о пословању за 2020. годину Јавног 
комуналног предузећа „Стандард“ Ада, која је донета 
на седници Надзорног  одбора дана 30. септембра 
2021. године, под бројем  59/ЈКП-2-4.  
 
 

Члан 2. 
Ово Решење се објављује  у „Службеном листу 
општине Ада“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-33/2021-01              ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године               Тобиаш Јожеф c.p. 

 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,  a határozat az adai Standard Közművesítési 
Közvállalat alapítói okiratának megváltoztatásáról (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 41/2016-egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 42/2020 és 7/2021 számok) 41.szakasza 
1. bekezdésének 9. pontja, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019,  
20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 68. pontja alapján,  
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én 
megtartott ülésén meghozza a 
 
 

HATÁROZATOT 
AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI 

KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI ÜGYVITELÉRŐL SZÓLÓ 
JELENTÉSE ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

1. szakasz 
 Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az 
adai Standard Közművesítési Közvállalat 2020. évi 
ügyviteléről szóló jelentése elfogadásáról szóló 
határozatot, amelyet a vállalat felügyelő bizottsága 
2021. szeptember 30-án, 59/JKP-2-4 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:02-33/2021-01                       Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                     ADA KKT ELNÖKE  

 
 

129. 

На основу члана 32. става 1. тачке 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/2007, 83/2014–др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018), члана 44., ст. 1., тч. 57. Статута 
оппштине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 
11/2019, 20/2019 и 32/2020), 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној     

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2018-m.törv. 
és 47/2018. számok ) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja, valamint Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 
44. szakasza 1.bekezdésének 57. pontja alapján,     
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én tartott 



31. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 

 

21.10. 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ АДА ЗА 

2021/2022 РАДНУ ГОДИНУ 
 

I 
Даје се сагласност на План рада Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Чика Јова 
Змај“ Ада за 2021/2022 радну годину, који је усвојен на 
седници Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада 
одржаној дана 15.09.2021. године, одлуком број 303-
3/2021. 

II 
Ово решење се објављује у ''Службеном  листу 
општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:022-19/2021-01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                 Тобиаш Јожеф c.p. 

ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2021/2022-ES 
MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az adai 
Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási 
Intézmény 2021/2022-es munkatervét, amelyet az 
intézmény igazgató bizottsága a 2021. 09. 15-ei ülésén, 
a 303-3/2021. számú határozatával fogadott el. 
 

 
II.  

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:022-19/2021-01                      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                     ADA KKT ELNÖKE  

 

130. 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије", 
број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона o локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 44. став 1. 
тачка 13. Статута општине Ада (''Службени лист 
општине Ада", број 11/2019, 20/2019 и 32/2020) 

 
Скупштина општине Ада на седници одржаној 

дана 21.10.2021. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
''СТАНДАРД''АДА 

 
I 

МИЛАН ПОПОВ, дипл. инжењер 
пољопривреде из Мола, именује се за директора 
Јавног комуналног предузећа „СТАНДАРД" АДА на 
период од 4(четири) године, почев од 30.01.2022. 
године. 
 

II 
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 

8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 

 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

коначно је. 
 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 15/2016 és 88/2019 számok) 24. 
szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény(SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 
83/2014-m.törv. és101/2016-m.törv. és 47/2018 számok) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 44. szakasza. 1. 
bekezdésének 13. pontja alapján, 
     Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én  
tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT, 

ADA IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRŐL 
 
 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete kinevezi az 

adai Standard Közművesítési Közvállalat igazgatójává, 
négy évig tartó megbízatási időszakra, 2022.01.30-ától 
kezdődően,  POPOV MILAN, okleveles mezőgazdasági 
mérnök, moholi lakost. 
 

II. 
A kinevezett személy köteles a jelen 

határozatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzétételének napjától számított 8 
napos határidőben munkába állni. 

 
III. 

A határozat a meghozatala napján lép hatályba 
és végleges. 
 



32. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 
 

IV 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије" и „Службеном листу општине Ада", 
као и на интернет страници Општине Ада 
www.ada.org.rs. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
прописано је да директоре јавних предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, на основу спроведеног 
конкурса. 
 
Статутом Општине Ада, чланом  44. став 1. тачка 13. 
Скупштине општине Ада именује и разрешава 
надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и 
врши друга права оснивача у складу са законом и 
оснивачким актом. 
 
 
Скупштина општине Ада на седници одржаној 
24.06.2021. године, донела је одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора јавног комуналног 
предузећа „СТАНДАРД“АДА  и огласила јавн конкурс 
број: 02-16/2021-01. 
 
 
Јавни конкурс је објављен у „Службеном листу 
општине Ада“ број 17/2021 од 25.06.2021. године, 
„Службенм гласнику РС“, број 67/2021 од 02.07.2021. 
године, дневном листу ''Дневник'' дана 06.07.2021. 
године, дневном листу ''Мађар Со'' дана 
06.07.2021.године као и на интернет страници 
Општине Ада www.ada.org.rs. 
 
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
 
Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа у 
општини Ада, коју је именовала Скупштина општине 
Ада Решењем број:02-15/2021-01 од 27.05.2021. 
године. 
 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа у општини Ада је по истеку рока за 
подношење пријава, констатовала да је на јавни 
конкурс за именовање директора јавног комуналног 
предузећа „СТАНДАРД“ АДА, благовремено поднета 
1(једна) пријава уз коју су приложени сви потребни 
докази. На основу увида у доказе о испуњености 
прописаних услова за именовање директора 
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је 
писменим путем обавестила кандидата Милана Попов 
из Мола 22.09.2021. године о томе када почиње 
изборни поступак, у складу са чланом 40. став 5. 
Закона о јавним предузећима. 
 
Комисија је са јединим кандидатом који испуњава 
услове за именовање, спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености, знања и 

IV. 
A határozatot megjelentetni a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében és Ada Község 
Hivatalos Lapjában, valamint Ada község internetes 
oldalán,www.ada.org.rs. 

 
Indoklás 

A közvállalatokról szóló törvény 24. szakaszának 3. 
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati egység 
által alapított közvállalatok igazgatóit a helyi 
önkormányzati egység statútuma által meghatározott 
szerv nevezi, négy évig tartó megbízatási időszakra, 
lefolytatott pályázat alapján. 
 
Ada község statútumának 44. szakasza 1. 
bekezdésének 13. pontja szerint a Községi Képviselő-
testület, a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti 
az általa alapított közvállalatok felügyelőbizottságát és 
igazgatóját, jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát, s 
egyéb alapítói jogokat lát el, a törvénnyel és az alapító 
okirattal összhangban 
 
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.06.24-ei ülésén 
meghozta az adai Standard Közművesítési Közvállalat 
igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános 
pályázat lefolytatásáról szóló határozatot és 02-
16/2021-01 szám alatt megjelentette a nyilvános 
pályázatot. 
 
A nyilvános pályázat Ada Község Hivatalos Lapjának 
2021.06.25-ei, 17/2021. számában jelent meg, a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2021.07.02-ai, 
67/2021 számában jelent meg, a Dnevnik, és a Magyar 
szó napilapokban 2021.07.06-án, valamint Ada község 
internetes oldalán www.ada.org.rs.  
 
 
A nyilvános pályázat 30 napig volt nyitva a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzététel 
napjától számítva. 
 
A nyilvános pályázatot az Ada Községbeli Közvállalatok 
Igazgatói Megválasztásának Pályázatait Lefolytató 
Bizottság folytatta le, amelyet Ada Község Képviselő-
testülete 02-15/2021-01 számú, 2021.05.27-ei 
határozatával nevezett ki. 
 
Az Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói 
Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság a 
pályázati határidő lejártát követően megállapította, hogy 
az ADAI STANDARD Közművesítési Közvállalat 
igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános 
pályázatra kellő időben egy (1) pályázat érkezett, 
amelyhez az összes szükséges bizonyítékot 
mellékelték. Az előírt feltételek kielégítését igazoló 
bizonyítékokba való betekintés alapján, a bizottság 
2021.09.22-én írásban értesítette a moholi illetőségű 
Popov Milan - jelöltet arról, hogy mikor indul a 
kiválasztási eljárás,összhangban a közvállalatokról 
szóló törvény 40. szakaszának 5. bekezdésével. 
 
A bizottság az egy jelölttel, aki eleget tesz a kinevezés 
feltételeinek, lefolytatta a kiválasztási eljárást a szakmai 
képzettsége, ismeretei és készségei osztályozásával, a 

http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/


33. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 

 

вештина кандидата на основу увида у поднету 
документацију и усменом провером. 
 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је, примњујући мерила утврђена Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС“, број 65/2016), спровела изборни поступак 
у коме је увидом у податке из пријаве, прибављену и 
поднету документацију и усменим разговором са 
кандидатом, извршила оцену стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата. 
 
 
 
 
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је на седници одржаној 30.09.2021. године, 
утврдила резултат за Милана Попов из Мола и на 
основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима 
саставила Ранг листу за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „СТАНДАРД“АДА, и то: 
 

1. МИЛАН ПОПОВ из Мола, улица Маршала Тита 
број 69, кога је Комисија оценила коначном 
оценом  13(тринаест). 

На основу Ранг листе кандидата, Комисија за 
спровођење поступка јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа  у општини Ада је 
утврдила Листу кандидата за именовање са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатом, која је заједно са 
Записником о спроведеном изборном поступку 
достављена Општинској управи Општине Ада, ради 
припреме предлога акта о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' АДА. 
 
 
Ha основу достављене Листе кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
''СТАНДАРД'' АДА и Записника о спроведеном 
изборном поступку, утврђен је Предлог да се за 
директора Јавног комуналног предузећа ''СТАНДАРД''  
АДА на период од четири године, почев од 30.01.2022. 
године именује Милан Попов, дипл. инжињер 
пољопривреде из Мола, као једини рангирани 
кандидат. 
 
Решење о именовању директора јавног комуналног 
предузећа ''СТАНДАРД'' АДА је коначно. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-35/2021-01                   ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                   Тобиаш Јожеф c.p. 

beterjesztett dokumentáció alapján és szóbeli 
ellenőrzéssel. 
 
Az Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói 
Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság, 
alkalmazva a mércéket a közvállalatok igazgatói 
megválasztásának mércéiről szóló kormányrendeletből 
(SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016. szám), lefolytatta a 
kiválasztási eljárást, amelyben a jelentkezési lapon 
feltüntetett adatokba, valamint a mellékelt 
dokumentációba való betekintéssel és a jelölttel 
lefolytatott beszélgetéssel elvégezte a jelölt szakmai 
képzettségének, ismereteinek és készségeinek 
osztályozását.  
 
A lefolytatott kiválasztási eljárás alapján, a 
közvállalatokról szóló törvény 40. szakaszának 3. 
bekezdésével összhangban, a Bizottság a 2021.09.30-
ai ülésén megállapította az eredményt Popov Milan 
moholi lakosra, és a közvállalatokról szóló törvény 41. 
szakaszának 1. bekezdése alapján összeállította a 
Ranglistát az adai Standard Közművesítési Közvállalat 
igazgatójának megválasztására, éspedig: 

1.POPOV MILAN, moholi lakos,  Tito M. utca 69, 
aki a Bizottságtól 13-as osztályzatot kapott. 

 
A ranglista alapján, az Ada Községbeli Közvállalatok 
Igazgatói Megválasztásának Pályázatait Lefolytató 
Bizottság megállapította a jelöltlistát a kinevezésére, a 
számszerűen kimutatott és megállapított 
eredményekkel, amelyet a lefolytatott kiválasztási 
eljárásról szóló jegyzőkönyvvel együtt elküldött az Adai 
Községi Közigazgatási Hivatalnak a STANDARD 
Közművesítési Közvállalat, ADA igazgatója 
kinevezéséről szóló ügyiratjavaslat előkészítése 
érdekében. 
 
A kézbesített jelöltlista az ADAI STANDARD 
Közművesítési Közvállalat igazgatójának 
megválasztására és a lefolytatott kiválasztási eljárásról 
szóló jegyzőkönyv alapján, lett megállapítva a javaslat, 
hogy az ADAI STANDARD Közművesítési Közvállalat 
igazgatójává, négy évig tartó megbízatási időszakra, 
2022.01.30-ától kezdődően,  Popov Milan, okleveles 
mezőgazdasági mérnök, moholi lakos legyen kinevezve, 
egyedüli rangsorolt jelöltként. 
 
A STANDARD Közművesítési Közvállalat, ADA 
igazgatója kinevezéséről szóló határozat végleges. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-35/2021-01                      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  
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131. 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије", 
број 15/2016 и88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона o локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 - др. Закон и 47/2018) и члана 44. став 1. 
тачка 13. Статута општине Ада (''Службени лист 
општине Ада", број 11/2019, 20/2019 и 32/2020) 

 
Скупштина општине Ада на седници одржаној 

дана 21.10.2021. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА 
  
I 

ТИБОР ЈУХАС, дипломирани менаџер из Аде, 
именује се за директора Јавног предузећа за 
рекреацију ''Адица'' Ада на период од 4(четири) 
године, почев од 30.01.2022. године. 
 

II 
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 

8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 

 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

коначно је. 
 

IV 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије" и „Службеном листу општине Ада", 
као и на интернет страници Општине Ада 
www.ada.org.rs. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
прописано је да директоре јавних предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, на основу спроведеног 
конкурса. 
 
Статутом Општине Ада, чланом  44. став 1. тачка 13. 
Скупштине општине Ада именује и разрешава 
надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и 
врши друга права оснивача у складу са законом и 
оснивачким актом. 
 
 
Скупштина општине Ада на седници одржаној 
24.06.2021. године, донела је одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора јавног предузећа 
за рекреацију „АДИЦА“ АДА  и огласила јавни конкурс 
број: 02-17/2021-01. 
 
 
Јавни конкурс је објављен у „Службеном листу 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 15/2016 és 88/2019 számok) 24. 
szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 
83/2014-m.törv. és101/2016-m.törv. és 47/2018 számok) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 44. szakasza. 1. 
bekezdésének 13. pontja alapján, 
          Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én 
tartott ülésén meghozza a 

 
HATÁROZATOT 

AZ ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT, ADA 
IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete kinevezi az 
adai Adica Üdültetési Közvállalat igazgatójává, négy 
évig tartó megbízatási időszakra, 2022.01.30-ától 
kezdődően,  JUHÁSZ TIBOR, okleveles menedzser, 
adai lakost. 

II. 
A kinevezett személy köteles a jelen 

határozatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzétételének napjától számított 8 
napos határidőben munkába állni. 

 
III. 

A határozat a meghozatala napján lép hatályba 
és végleges. 
 

IV. 
A határozatot megjelentetni a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében és Ada Község 
Hivatalos Lapjában, valamint Ada község internetes 
oldalán,www.ada.org.rs. 

 
Indoklás 

A közvállalatokról szóló törvény 24. szakaszának 3. 
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati egység 
által alapított közvállalatok igazgatóit a helyi 
önkormányzati egység statútuma által meghatározott 
szerv nevezi, négy évig tartó megbízatási időszakra, 
lefolytatott pályázat alapján. 
 
Ada község statútumának 44. szakasza 1. 
bekezdésének 13. pontja szerint a Községi Képviselő-
testület, a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti 
az általa alapított közvállalatok felügyelőbizottságát és 
igazgatóját, jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát, s 
egyéb alapítói jogokat lát el, a törvénnyel és az alapító 
okirattal összhangban 
 
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.06.24-ei ülésén 
meghozta az adai Adica Üdültetési Közvállalat 
igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános 
pályázat lefolytatásáról szóló határozatot és 02-
17/2021-01 szám alatt megjelentette a nyilvános 
pályázatot. 
 
A nyilvános pályázat Ada Község Hivatalos Lapjának 

http://www.ada.org.rs/
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општине Ада“ број 17/2021 од 25.06.2021. године, 
„Службенм гласнику РС“, број 67/2021 од 02.07.2021. 
године, дневном листу ''Дневник'' дана 06.07.2021. 
године, дневном листу ''Мађар Со'' дана 06.07.2021. 
године као и на интернет страници Општине Ада 
www.ada.org.rs. 
 
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
 
Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа у 
општини Ада, коју је именовала Скупштина општине 
Ада Решењем број:02-15/2021-01 од 27.05.2021. 
године 
 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа у општини Ада је по истеку рока за 
подношење пријава, констатовала да је на јавни 
конкурс за именовање директора јавног предузећа за 
рекреацију „АДИЦА“АДА, благовремено поднета 
1(једна) пријава уз коју су приложени сви потребни 
докази. На основу увида у доказе о испуњености 
прописаних услова за именовање директора 
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је 
писменим путем обавестила кандидата Јухас Тибора 
из Аде 22.09.2021. године о томе када почиње 
изборни поступак, у складу са чланом 40. став 5. 
Закона о јавним предузећима. 
 
Комисија је са јединим кандидатом који испуњава 
услове за именовање, спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата на основу увида у поднету 
документацију и усменом провером. 
 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је, примњујући мерила утврђена Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС“, број 65/2016), спровела изборни поступак 
у коме је увидом у податке из пријаве, прибављену и 
поднету документацију и усменим разговором са 
кандидатом, извршила оцену стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата. 
 
 
 
 
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је на седници одржаној 30.09.2021. године, 
утврдила резултат за Јухас Тибора из Аде  и на 
основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима 
саставила Ранг листу за избор директора Јавног 
предузећа за рекреацију„АДИЦА“АДА, и то: 

1. ЈУХАС ТИБОР из Аде, улица Лењинова број 
42, кога је Комисија оценила коначном оценом 
12(дванаест). 

 
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за 
спровођење поступка јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа  у општини Ада је 

2021.06.25-ei, 17/2021. számában jelent meg, a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2021.07.02-ai, 
67/2021 számában jelent meg, a Dnevnik, és a Magyar 
szó napilapokban 2021.07.06-án, valamint Ada község 
internetes oldalán www.ada.org.rs.,  
 
 
A nyilvános pályázat 30 napig volt nyitva a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzététel 
napjától számítva. 
 
A nyilvános pályázatot az Ada Községbeli Közvállalatok 
Igazgatói Megválasztásának Pályázatait Lefolytató 
Bizottság folytatta le, amelyet Ada Község Képviselő-
testülete 02-15/2021-01 számú, 2021.05.27-ei 
határozatával nevezett ki 
 
Az Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói 
Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság a 
pályázati határidő lejártát követően megállapította, hogy 
az adai Adica Üdültetési Közvállalat igazgatójának 
megválasztására irányuló nyilvános pályázatra kellő 
időben egy (1) pályázat érkezett, amelyhez az összes 
szükséges bizonyítékot mellékelték. Az előírt feltételek 
kielégítését igazoló bizonyítékokba való betekintés 
alapján, a bizottság 2021.09.22-én írásban értesítette az 
adai illetőségű Juhász Tibor-jelöltet arról, hogy mikor 
indul a kiválasztási eljárás,összhangban a 
közvállalatokról szóló törvény 40. szakaszának 5. 
bekezdésével. 
 
A bizottság az egy jelölttel, aki eleget tesz a kinevezés 
feltételeinek, lefolytatta a kiválasztási eljárást a szakmai 
képzettsége, ismeretei és készségei osztályozásával, a 
beterjesztett dokumentáció alapján és szóbeli 
ellenőrzéssel. 
 
Az Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói 
Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság, 
alkalmazva a mércéket a közvállalatok igazgatói 
megválasztásának mércéiről szóló kormányrendeletből 
(SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016. szám), lefolytatta a 
kiválasztási eljárást, amelyben a jelentkezési lapon 
feltüntetett adatokba, valamint a mellékelt 
dokumentációba való betekintéssel és a jelölttel 
lefolytatott beszélgetéssel elvégezte a jelölt szakmai 
képzettségének, ismereteinek és készségeinek 
osztályozását.  
 
A lefolytatott kiválasztási eljárás alapján, a 
közvállalatokról szóló törvény 40. szakaszának 3. 
bekezdésével összhangban, a Bizottság a 2021.09.30-
ai ülésén megállapította az eredményt Juhász Tibor 
adai, és a közvállalatokról szóló törvény 41. 
szakaszának 1. bekezdése alapján összeállította a 
Ranglistát az adai Adica Üdültetési Közvállalat 
igazgatójának megválasztására, éspedig: 

1. JUHÁSZ TIBOR, adai lakos,  Lenin. utca 42, aki 
a Bizottságtól 12-es osztályzatot kapott. 

 
A ranglista alapján, az Ada Községbeli Közvállalatok 
Igazgatói Megválasztásának Pályázatait Lefolytató 
Bizottság megállapította a jelöltlistát a kinevezésére, a 

http://www.ada.org.rs/
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утврдила Листу кандидата за именовање са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатом, која је заједно са 
Записником о спроведеном изборном поступку 
достављена Општинској управи Општине Ада, ради 
припреме предлога акта о именовању директора 
Јавног предузећа  за рекреацију ''АДИЦА'' АДА. 
 
Ha основу достављене Листе кандидата за 
именовање директора Јавног предузећа за рекреацију 
''АДИЦА'' АДА и Записника о спроведеном изборном 
поступку, утврђен је Предлог да се за директора 
Јавног предузећа за рекреацију ''АДИЦА''  АДА на 
период од 4(четири) године, почев од 30.01.2022. 
године именује Јухас Тибор, дипл. менаџер из Аде, 
као једини рангирани кандидат. 
 
Решење о именовању директора јавног предузећа за 
рекреацију ''АДИЦА'' АДА је коначно. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-36/2021-01                   ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                 Тобиаш Јожеф c.p. 

számszerűen kimutatott és megállapított 
eredményekkel, amelyet a lefolytatott kiválasztási 
eljárásról szóló jegyzőkönyvvel együtt elküldött az Adai 
Községi Közigazgatási Hivatalnak az ADICA Üdültetési 
Közvállalat, ADA igazgatója kinevezéséről szóló 
ügyiratjavaslat előkészítése érdekében. 
 
A kézbesített jelöltlista az adai Adica Üdültetési 
Közvállalat igazgatójának kinevezéséhez és a 
lefolytatott kiválasztási eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alapján, lett megállapítva a javaslat, hogy az adai Adica 
Üdültetési Közvállalat igazgatójává, négy évig tartó 
megbízatási időszakra, 2022.01.30-ától kezdődően,  
Juhász Tibor, okleveles menedzser, adai lakos legyen 
kinevezve, egyedüli rangsorolt jelöltként. 
 
Az ADICA Üdültetési Közvállalat, ADA igazgatója 
kinevezéséről szóló határozat végleges. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-36/2021-01                    Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  

 
 

132. 

На основу члана 3. став 4. Правилника о општинском 
савету родитеља („Службени гласник РС“, број 
72/2018), у складу са чланом 121. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – 
др.закони и 6/2020), члана 32.став 1. тачка 20. Закона 
о лoкалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и 
члана 44. став 1. тачка 74. Статута Општине Ада 
(„Службени лист Општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019 и 
32/2020), 
 
 
 
Скупштина Општине Ада на седници одржаној 
21.10.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
I 

Именују се чланови и заменици чланова Општинског 
савета родитеља за школску годину 2021/2022. годину, 
у следећем саставу: 

1. ДИМИТРИЈЕ ХАЛГАШЕВ, родитељ из Аде – за 
члана, представник Савета родитеља ОШ „Чех 
Карољ“ Ада; 
СИЛВИА КОШ САРАЗ, родитељ из Аде – за 
заменика члана Савета родитеља ОШ „Чех 
Карољ“ Ада; 

2. МИРЕЛА РАДАШИН, родитељ из Мола – за 
члана, представник Савета родитеља ОШ 
„Новак Радонић“ Мол; 
ВУЈИЦА СТРАХИНИЋ, родитељ из Мола– за 

 A községi szülői tanácsról szóló szabályzat (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/2018. szám) 3. szakaszának 4. 
bekezdése alapján, összhangban az oktatási és 
nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2017. szám és 27/2018. szám – 
m.törv. és 6/2020. szám) 121. szakaszának 1. 
bekezdésével, 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 20. pontja, Ada község statútuma (Ada 
Község Hivatalos Közlönye, 11/2019, 20/2019. és 
32/2020. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 74. 
pontja alapján, 
 
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én tartott 
ülésén meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
A KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCS TAGJAINAK ÉS 

TAGHELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete kinevezi a Községi 
Szülői Tanács tagjait és taghelyetteseit a 2021/2022. 
tanévre, az alábbi összetételben: 

1. HALGAŠEV DIMITRIJE, adai szülő – tagnak, a 
cseh károly ált.Isk. Ada szülői tanácsának 
képviselője; 
KOÓS SZÁRAZ SZILVIA, adai szülő – a Cseh 
Károly Ált.Isk. Ada szülői tanácsának 
képviselője taghelyettesének; 

2. RADAŠIN MIRELA, moholi szülő – tagnak, a 
Novak Radonić Ált.Isk. Mohol szülői tanácsának 
képviselője; 
STRAHINIĆ VUJICA, moholi szülő – a Novak 



37. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 

 

заменика члана Савета родитеља ОШ „Новак 
Радонић“ Мол; 

3. БЕАТА ЛЕВАИ ХЕЊЕЛ, родитељ из Аде – за 
члана, представник Савета родитеља ШОМОВ 
„Барток Бела“ Ада; 
ДРАГИН ЛИВИЈА, родитељ из Аде – за 
заменика члана Савета родитеља ШОМОВ 
„Барток Бела“ Ада; 

4. РОЖА БАЈУС, родитељ из Аде - за члана, 
представник Савета родитеља Техничке 
школе Ада; 
АТИЛА ЧОНКА, родитељ из Аде - за заменика 
члана Савета родитеља Техничке школе Ада; 
  

5. АНАБЕЛА ШОТИ, родитељ из Утрина, - за 
члана, представник Савета родитеља УПВО 
„Чика Јова Змај“ п.о. Ада; 
ТИНДЕ ДОЦИ, родитељ из Аде – за заменика 
члана Савета родитеља УПВО „Чика Јова 
Змај“ п.о. Ада. 

 
II 

Општински савет родитеља обавља послове и 
задатке утврђене Законом о основама система 
образовања и васпитања, као и подзаконских аката 
донетих на основу овог закона. 
 

III 
Стручна служба за скупштинске послове и послове 
Општинског већа општине Ада обавља 
административно – техничке послове потребне за рад 
Општинског савета. 
Средства потребна за обављање послова Општинског 
савета, обезбеђују се у буџету општине, у складу са 
законом. 

IV 
Општински савет ће у свом раду користити печат 
Скупштине општине Ада. 
 

V 
Ово решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-37/2021-01                   ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p. 

Radonić Ált.Isk. Mohol szülői tanácsának 
képviselője taghelyettesének; 

3. LÉVAI HÉNYEL BEÁTA, adai szülő – tagnak, a 
Bartók Béla Zeneiskola Ada szülői tanácsának 
képviselője; 
DRAGIN LIVIA, adai szülő –a Bartók Béla 
Zeneiskola Ada szülői tanácsának képviselője 
taghelyettesének; 

4. BAJUSZ RÓZSA, adai szülő - tagnak, a 
Műszaki Iskola Ada szülői tanácsának 
képviselője; 
CSONKA ATTILA, adai szülő- a Műszaki Iskola 
Ada szülői tanácsának képviselője 
taghelyettesének; 

5. SÓTI ANNABELLA, törökfalui szülő, - tagnak, a 
Čika Jova Zmaj IONI tf. Ada szülői tanácsának 
képviselője; 
DÓCZI TÜNDE, adai szülő –a Čika Jova Zmaj 
IONI tf. Ada szülői tanácsának képviselője 
taghelyettesének. 

 
II. 

A Községi Szülői Tanács az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvénnyel, valamint az adott 
törvény alapján hozott törvénynél alacsonyabb rendű 
jogszabályokkal megállapított feladatokat lát el. 
 

III. 
A Községi Szülői Tanács munkájának szükségleteire az 
adminisztratív-műszaki teendőket a Képviselő-testület 
és a Községi Tanács szakszolgálata látja el. 
A Községi Szülői Tanács feladatkörének ellátásához 
szükséges eszközöket a községi költségvetésben 
biztosítják, a törvénnyel összhangban. 
 

IV. 
A Községi Szülői Tanács munkája során Ada Község 
Képviselő-testületének pecsétjét használja. 
 

V. 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg, és a megjelentetése napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-37/2021-01                          Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  

 
 

133. 

На основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС", 
бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони и 10/2019 и 6/2020) и 
члана 44. став 1. тачка 14. Статута општине Ада 
(Службени лист Општине Ада бр. 11/2019, 20/2019 и 
32/2019), Скупштина општине Ада на седници 
одржаној дана  21.10.2021. године доноси 

 
 

 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló 
törvény (SZK Hivatalos Közlönye 88/2017, 27/2018 – 
m.törv., 10/2019 és 6/2020 számok) 116. szakasza, 
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 44. 
szakasza 1. bekezdésének 14. pontja alapján, Ada 
Község Képviselő-testülete, a 2021.10.21-én tartott 
ülésén meghozza a 

 



38. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА 
 

I 
Разрешава се дужности члана Школског одбора 

Техничке школе Ада са даном 21.10.2021. године: 

 ТАЈТИ СИЛВИА  из Аде, из реда родитеља. 
 
II 

Именујe се у Школски одбор Техничке школе 
Ада, за период до истека мандата овог органа почев 
од дана 21.10.2021. године: 

 

 НАЂПАЛ ЈУДИТ из Аде, из реда родитеља. 
 
 

III 
Oво решење се објављује у „Службеном листу 

општине Ада“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-38/2021-01                   ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p. 

HATÁROZATOT 
AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLASZÉKE 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete 2021.10.21-ével 
felmenti az adai Műszaki Iskola iskolaszékének tagját: 

 TAJTI SZILVIA, adai lakost, a szülők soraiból. 
 

II. 
Ada Község Képviselő-testülete 2021.10.21-étől 

kezdődően, az adott szerv megbízatási idejének 
lejártáig, kinevezi az adai Műszaki iskolaszékének 
tagját: 

 NAGYPÁL JUDIT, adai lakost, a szülők 
soraiból. 
 

III. 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 

jelenik meg. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-38/2021-01                        Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  

 
 
 
 
 
 

134. 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2019 - 
др. Закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 32. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, 
број 10/2014 – пречишћен текст, 11/2019, 20/2019 и 
32/2020), Скупштина општине Ада, на седници 
одржаној 21.10.2021. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

I 
 

Прихвата се ИНФОРМАЦИЈА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ 
ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА 
ЗА 2021. ГОДИНУ, који је припремило Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе општине Ада, а 
на својој седници одржаној 13.09.2021. године, својим 
решењем број 020-6-96/2021-03 усвојило Општинско 
Веће општине Ада. 
 
 
 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2019-m.törv. 
és 47/2018. számok ) 32. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja     valamint Ada község statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 
számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 32. pontja 
alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-
én tartott ülésen meghozza a  
 

VÉGZÉST  
ADA KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

HATHAVI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 
I. 
 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja AZ ADA 
KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HATHAVI 
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSSEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓT, amelyet Ada Község 
Közigazgatási Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi 
Osztálya készített, s amelyet Ada Község Községi 
Tanácsa 2021.09.13-ai ülésén saját 020-6-96/2021-03 
számú határozatával fogadott el. 
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II 
 

Овај закључак се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:401-2/2021-01                   ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                 Тобиаш Јожеф c.p. 

II. 
 

A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:401-2/2021-01                        Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  

 
 

135. 

На основу члана 64. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“,бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 32., 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 члана 44. став 1. тачка 10. Статута општине 
Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 
20/2019 и 32/2020) 
 
 Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
21.10.2021. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ „АДИЦА“ 
АДА НА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ОПШТИНА 

АДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. 
ГОДИНЕ 

 
 
I 

Прихвата се Информација о степену 
усклађености планираних и реализованих активности 
из програма пословања Јавног предузећа за 
рекреацију „Адица“ Ада на који се примењује закон о 
јавним предузећима а чији је оснивач Општина Ада за 
период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, која је 
сачињена на седници Општинског већа општине Ада 
дана 27.09.2021. године, под бројем 020-6-102/2021-
03.                                                     

II 
Овај закључак се објављује у „Службеном 

листу општине Ада“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:02-34/2021-01                    ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p. 

 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, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
10/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján, Ada Község 
Képviselő-testülete, a 2021.10.21-én tartott ülésén 
meghozza 
 

VÉGZÉST 
AZ INFORMÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL AZ ADICA 
ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT, ADA ÜGYVITELI 

PROGRAMJÁBAN TERVEZETT ÉS A 
MEGVALÓSÍTOTT AKTIVITÁSOK 

ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK SZINTJÉRŐL A 
2021.01.01-2021.06.30. IDŐSZAKRA, AMELYRE A 

KÖZVÁLLALATOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 
ALKALMAZZÁK, ÉS AMELY ALAPÍTÓJA ADA 

KÖZSÉG       
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az 
információt az Adica ÜKV, Ada ügyviteli programjában 
tervezett és a megvalósított aktivitások 
összehangoltságának szintjéről a 2021.01.01-
2021.06.30. időszakra, amelyre a közvállalatokról szóló 
törvényt alkalmazzák, és amely alapítója Ada község, 
amely Ada Község Községi Tanácsának 2021.09.27-én 
tartott ülésén 020-6-102/2021-03 szám 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:02-34/2021-01                         Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  

 
 
 
 
 



40. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 
 

 

136. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/2007, 83/2014–др. закон и 101/2016-др. Закон 
и 47/2018), члана 44., ст. 1., тч. 57 и 68. Статута 
оппштине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 
11/2019, 20/2019 и 32/2020), 
 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној     
21.10.2021. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТAJA О РАДУ 

УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ АДА ЗА 

2020/2021 РАДНУ ГОДИНУ 
 
I 

Усваја се извештај о раду Установе за предшколско 
васпитање „Чика Јова Змај“ Ада за 2020/2021 радну 
годину, који је усвојен на седници Управног одбора 
Установе за предшколско васпитање „Чика Јова Змај“ 
Ада под бројем 303-2/2021 одржаној дана 15.09.2021. 
године. 
 

II 
Овај закључак се објављује у ''Службеном листу 
општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:022-18/2021-01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                  Тобиаш Јожеф c.p.  

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2019-m.törv. 
és 47/2018. számok ) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja, valamint Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 
22. szakasza és 44. szakasza 1. bekezdésének 57. és 
68. pontja alapján, 
Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én tartott 
ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
AZ ADAI „ČIKA JOVA ZMAJ“ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2020/2021 
MUNKAÉVRE SZÓLÓ MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 

JELENTÉSE ELFOGADÁSÁRÓL 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az adai „Čika 
Jova Zmaj“ Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási 
Intézmény 2020/2021-es munkaévre szóló munkájáról 
szóló jelentését, amelyet az intézmény igazgató 
bizottsága a 2021.09.15-ei ülésén 303-2/2021 szám 
alatt fogadott el. 
 

II. 
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:022-18/2021-01                      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE 

 
 
 

137. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014-др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 44. став 1. тачка 57. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 
и 32/2020) и члана 64. став 1 тч. 3 Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Ада (''Службени 
лист општине Ада'' 31/2019, 35/2020 и 20а/2021), 
 
 Скупштина општине Ада, на седници одржаној 
дана 21.10.2021. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

I 
Усваја се Извештај о раду Месне Заједнице 

Мол за 2020. годину, који је усвојен на 30. седници 
Саветa дана 15.07.2021. године. 

 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. 
és 47/2018. számok ) 74. szakasza,     Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 
20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 57. pontja alapján, valamint a határozat a 
helyi közösségekről Ada község területén (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 31/2019, 35/2020 és 20а/2021számok) 
64. szakasza 1. bekezdésének 3.pontja alapján,  
      Ada Község Képviselő-testülete, a 2021.10.21-én 
tartott ülésén meghozza a 

 
VÉGZÉST 

A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja a 
Moholi Helyi Közösség 2020. évi munkájáról szóló 
jelentését, melyet a Moholi Helyi Közösség Tanácsa a 
2021.07.15-én tartott ülésén fogadott el. 

 



41. страна/oldal 

37. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

22.10.2021. 

2021.10.22. 

 

II 
 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број:016-14/2021-01                ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 21.10.2021.године                Тобиаш Јожеф c.p.  

II. 
 

A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:016-14/2021-01                       Tóbiás József s.k. 
Ada, 2021.10.21.                               ADA KKT ELNÖKE  

 
 
 

138. 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту („Сл.гл.РС“ 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др. закон)  члана 19. став 1. тачка 9. 
и члана 68. став 1. тачка 10. Статута општине Ада 
(“Службени лист општине Ада”, број 11/2019, 20/2019 
и 32/2020) и уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије број 320-11-9343/2021-14 од 
15.10.2021. године, 
 
Општинско веће општине Ада на седници одржаној 
21.10.2021. године, доноси  

 
ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком доноси се Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Ада за 2021. 
годину.  

 
Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Ада за 2021. годину 
који се налази на интернет страници Општине Ада. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                    
Број: 020-6-109/2021-03             Председник  
Дана: 21.10.2021. године             Золтан Билицки с.р.  

 A mezőgazdasági földről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye; 62/06, 65/08,  41/09, 112/2015, 80/2017. és 
95/2018-m-törv. számok) 60. szakasza, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 19. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja és 68. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján, a Mezőgazdasági, 
Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium 320-11-
9343/2021-14  számú, 2021.10.15-ei keltezésű 
jóváhagyásával, 
Ada Község Községi Tanácsa  a 2021.10.21-én tartott 
ülésén meghozza  

 
HATÁROZATOT 

AZ ADA KÖZSÉGBELI MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 
VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS 

HASZNÁLATÁNAK 2021. ÉVI PROGRAMJA 
MEGHOZATALÁRÓL 

 
1. szakasz 

Ada Község Községi Tanácsa a jelen 
határozattal meghozza az Ada községbeli 
mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és 
használatának 2021. évi programját.  

 
2. szakasz 

A jelen határozat alkotó része az Ada községbeli 
mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és 
használatának 2021. évi programja, amely Ada község 
internetes oldalán található. 

 
3. szakasz 

A jelen határozat az Ada Község Hivatalos 
Lapjában való megjelentetése napját követő napon lép 
hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 020-6-109/2021-03  Bilicki Zoltán s.k.                                    
Keltezés: 2021.10.21.                        Elnök 

 
 
 


