
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
7./ ЗАКЉУЧАК 

O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА, ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ 
СИРОВИНЕ И ОПРЕМЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕНИКА 
ПОЧЕТНИКА (СТАРТАП) СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА 

     VÉGZÉS 
AZ ELJÁRÁS ELINDÍTÁSÁRÓL A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁRA AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE AZ 
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS 
VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, VALAMINT A NYERSANYAG ÉS A 
FELSZERELÉS BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL ÉS AZ ADA KÖZSÉG 
TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ KEZDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK 
(STARTUP) PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA………………………………………………………………….……….3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG 

HIVATALOS LAPJA 
 

ГОДИНА LV                         19.01.2022.     БРОЈ 3. 

LV. ÉVFOLYAM                        2022.01.19.                3. SZÁM 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 3/2022 

Деловодни број: 034-3/2022-04 

Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1 

e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs   web: www.ada.org.rs 

Oдговорни уредник Вања Гавриловић. 

Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За  “Службени лист општине Ада”. 

Излази по потреби. 

Први број “Службеног листа општине Ада”  је издат 31.03.1967. године 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 3/2022 szám 

Iktatószám: 034-3/2022-04  

Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala,  Ada 24430, Felszabadulás tér 1. 

e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs    web: www.ada.org.rs 

 Felelős szerkesztő Gavrilović Vanja. 

Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére 

 Igény szerint jelenik meg. 

Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
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7. 

На основу члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине 
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 11/2019, 
20/2019 и 32/2020), сходно члану 20. став 1. тачка 7. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон. 101/2016 – 
др.закон и 47/2018 и 111/2021 – др.закон), Општинско 
веће општине Ада на својој 85. седници, дана 
19.01.2022. године, доноси 

 
 

 ЗАКЉУЧАК 
o покретању поступка за спровођење конкурса за 

доделу средстава за 
подстицај привредних друштава и предузетника 
са седиштем на територији општине Ада путем 

рефундације трошкова функционисања, трошкова 
за набавку сировине и опреме и финансијске 
подршке привредних друштава и предузеника 
почетника (стартап) са седиштем на територији 

општине Ада 
 
 

Члан 1. 
Покреће се поступак за спровођење конкурса за 
доделу средстава за подстицај привредних друштава 
и предузетника са седиштем на територији општине 
Ада путем рефундације трошкова функционисања, 
трошкова за набавку сировине и опреме и финасијске 
подршке привреднх друштава и предузетника 
почетника (стартап) са седиштем на територији 
општине Ада. 
 
 

Члан 2. 
Право на учешће на овом конкурсу имају привредна 
друштва односно предузетници који су регистрована 
код АПР сa седиштем на територији општине Ада, 
предузетници почетници која су регистрована код 
АПР-а почев од 01.07.2021. године до дана 
расписивања конкурса, са седиштем на територији 
општине Ада - у зависности од исупњавања 
Конкурсом прописаних критеријума.  
 
 

Члан 3. 
Средства по овом конкурсу ће се доделити по 
редоследу пристизања пријава. 
 

Члан 4. 
Средства за подстицај привредних друштава и 
предузетника путем рефундације трошкова 
функционисања, трошкова за набавку сировине и 
опреме и финансијска подршка привредних друштава 
и предузетника почетника са седиштем на територији 
општине Ада ће се финансирати из Буџета општине 
Ада, раздео 5 – Oпштинска управа, Програм 3 – 
локални економски развој, Програмска активност 1501 
- 0003 – подршка локалном економском развоју и 
промоцији предузетника, Функција 412  - општи 
послови по питању рада, Позиција 084, Економска 
класификација 4541 текуће субвенције приватним 
предузећима. Укупан износ средстава опредељених у 

 Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 68. szakasza 1. 
bekezdésének 31. pontja alapján,  a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2017, 83/2014- m.törv., 101/2016- m.törv, 
47/2018 és 111/2021-m.törv. számok) 20. szakaszának 
1. bekezdése 7. pontjának megfelelően, Ada Község 
Községi Tanácsa a 2022.01.19-én a  tartott 85. ülésen 
ülésén meghozza a 

 
VÉGZÉST  

az eljárás elindításáról a pályázat lefolytatására az 
eszközök odaítélésére az Ada község területén 

székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és 
vállalkozók támogatására a működési költségek, 

valamint a nyersanyag és a felszerelés 
beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül 
és az Ada község területén székhellyel rendelkező 

kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók (startup) 
pénzügyi támogatására 

 
 

1.szakasz 
Ada Község Községi Tanácsa elindítja az eljárást a 
pályázat lefolytatására az eszközök odaítélésére az Ada 
község területén székhellyel rendelkező gazdasági 
társaságok és vállalkozók támogatására a működési 
költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés 
beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül és az 
Ada község területén székhellyel rendelkező kezdő 
gazdasági társaságok és vállalkozók (startup) pénzügyi 
támogatására 
 

2.szakasz 
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és 
vállalkozók jelentkezhetnek, akik a Gazdasági 
Nyilvántartási Ügynökségnél Ada község területén 
található székhellyel vannak  bejegyezve, kezdő 
vállalkozók, amelyek a Gazdasági Nyilvántartási 
Ügynökségnél 2021.07.01-től a pályázat kiírásának 
napjáig lettek bejegyezve, Ada község területén 
található székhellyel - a Pályázattal előírt kritériumok 
teljesítésének függvényében.  
 

3.szakasz 
A pályázat szerinti eszközök odaítélése a pályázatok 
beérkezésének sorrendjében történik. 
 

4.szakasz 
Az eszközök a gazdasági társaságok és a vállalkozók 
támogatása a működési költségek, valamint a 
nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei 
visszatérítésén keresztül  és az Ada község területén 
székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és 
vállalkozók (startup) pénzügyi támogatására Ada község 
költségvetéséből lesznek pénzelve, felosztás 5 – 
Községi Közigazgatási Hivatal, program 3 – helyi 
gazdaság fejlesztés, program aktivitás 1501 - 0003 –a 
helyi gazdaság fejlesztés és a vállalkozók 
promóciójának támogatása, funkció 412 - általános 
munkaügyi kérdések, tételszám 084, gazdasági 
besorolás 4541 magánvállalatok folyó szubvenciói.  A 



4. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

19.01.2022. 

2022.01.19. 
 

буџету за ову намену, износи 10.000.000,00 динара. 
 
Максимални износ средстава на који подносиоци 
пријава – привредна друштва и предузетници могу да 
конкуришу је 1.500.000,00 динара, а максимални 
износ средстава на који подносиоци пријава – 
привредна друштва и предузетници почетници 
(стартап) могу да конкуришу је 500.000,00 динара.  
 
 

Члан 5. 
Именујe се Комисија за спровођење конкурса за 
доделу средстава за подстицај привредних друштава 
и предузетника путем рефундације трошкова 
функционисања, трошкова за набавку сировине и 
опреме и за финансијску подршку привредних 
друштава и предузетника почетника (стартап) са 
седиштем на територији општине Ада (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу:  
 
 
 

 Зај Сабо Титанила – председница, 

 Балинд Агнеш – члан, 

 Кош Атила – члан, 

 Халгашев Бранислав – члан и 

 Гавриловић Вања – члан. 
 

Члан 6. 
Конкурс расписује и спроводи Комисија. 
 

Члан 7. 
На конкурсу могу учествовати привредна друштва и 
предузетници (у даљем тексту: Учесници конкурса), 
који: 

- имају седиште на територији општине Ада;  

- нису у стечају или нису започели поступак 

ликвидације; 

- привредна друштва, предузетници почетници 

регистровани код АПР-а почев од 01.07.2021. 

године до дана расписивања конкурса, дужни 

су да доставе детаљан план активности за 

развој свог пословања (у случају стартапа). 

 

 

Учесници конкурса могу да конкуришу за следеће: 

1. трошкове функционисања у периоду од 
01.07.2021. до дана расписивања  
конкурса, 

2. трошкове набавке сировине и опреме у 
периоду од 01.07.2021. до дана 
расписивања  конкурса,  

3. трошкове набавке сировине и опреме у 
периоду од 01.02.2022. до 30.04.2022. 
године уз приложену профактуру – 
предрачун за набавку сировине и опреме 
који ће се реализовати до 30.04.2022. 
године; 

 
 

 

költségvetésben erre a rendeltetésre előirányzott teljes 
összeg 10.000.000,00 dinár. 
 
A maximális összeg, amelyre a pályázók - gazdasági 
társaságok és vállalkozók pályázhatnak - 1.500.000,00 
dinár, a maximális összeg, amelyre pedig a pályázók - 
kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók (startup) 
pályázhatnak - 500.000.00 dinár.  
 
 

5.szakasz 
Ada Község Községi Tanácsa kinevezi a Bizottságot a 
Pályázat  az Eszközök Odaítélésére Az Ada Község 
Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági 
Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési 
Költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés 
Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül és 
az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező 
Kezdő Gazdasági Társaságok és Vállalkozók (Startup) 
Pénzügyi Támogatására Lefolytatására (a további 
szövegben: Bizottság) a következő összetételben:   
 

 Zaj Szabó Titanilla -elnök, 

 Bálind Ágnes - tag, 

 Koós Attila - tag, 

 Halgašev Branislav - tag és 

 Gavrilović Vanja - tag 
 

6. szakasz 
A pályázatot a Bizottság írja ki és folytatja le. 
 

7.szakasz 
A pályázaton részt vehetnek azon gazdasági társaságok 
és vállalkozók (a további szövegben: pályázók), akik: 
 

- székhelye Ada község területén található;  

- nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték 

meg a felszámolási eljárást; 

- kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók, 

amelyek a Gazdasági Nyilvántartási 

Ügynökségnél 2021.07.01-től a pályázat 

kiírásának napjáig lettek bejegyezve, kötelesek 

átadni az üzletvitelük fejlesztésére vonatkozó 

részletes aktivitási tervet (startup esetében). 

 

A pályázók az alábbiakra pályázhatnak: 

1. működési költségek 2021.07.01-től a 
pályázat kiírásának napjáig tartó 
időszakban,  

2. nyersanyag és felszerelés beszerzésének 
költségei 2021.07.01-től a pályázat 
kiírásának napjáig tartó időszakban,  

3. nyersanyag és felszerelés beszerzésének 
költségei 2022.02.01-ától 2022.04.30-áig 
tartó időszakban, a mellékelt előszámlával a 
nyersanyag és a felszerelés beszerzésére, 
amely 2022.04.30-áig lesz realizálva. 
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Члан 8. 
Након затварања конкурса, Комисија ће дати предлог 
Општинском већу општине Ада ради доношења 
одлуке о додели подстицајних средстава. 
Са учесницима конкурса, којима су додељена 
средства на основу одлуке из претходног става 
закључиће се уговор. 
 
 

Члан 9. 
Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу општине Ада“. 
 

Члан 10. 
Конкурс се објављује у „Службеном листу oпштине 
Ада“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                                         
Број: 020-5-7/2022- 03                       ПРЕДСЕДНИК                                                                               
Дана: 19.01.2022. године                Билицки Золтан с.р. 

8.szakasz 
A pályázat lezárását követően, a Bizottság javaslatot ad 
Ada Község Községi Tanácsának a támogatási 
eszközök odaítéléséről szóló határozat meghozatala 
érdekében.  
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az 
előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint 
eszközöket ítéltek oda. 
 

9.szakasz 
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napján lép hatályba. 
 

10.szakasz 
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-7/2022- 03                  Bilicki Zoltán s.k.                                                                                
Keltezés: 2022.01.19.                   ELNÖK  

 
 
 


