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74. 

Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за капиталне инвсетиције и за ЛЕР 
Број:320-13/2022-06 
Датум:20.06.2022.године  
  

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 

2023. ГОДИНУ 
 

У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – 
др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), и 
Правилником о условима и поступку давања у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 
111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 
и 63/21) Комисија за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Ада (даље: 
Комисија), расписује јавни позив свим физичким и 
правним лицима, којим обавештава:  

 

- власнике система за наводњавање, 
одводњавање, рибњака, пољопривредног 
објекта, стакленика, пластеника и 
вишегодишњих засада (воћњака и винограда 
који су у роду) на пољопривредном земљишту 
у државној својини и који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и 
налазе се у активном статусу најмање три 
године (у даљем тексту: пољопривредна 
инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и 
власници, односно закупци објеката за гајење 
тих животиња на територији јединице локалне 
самоуправе на којој се право пречег закупа 
остварује, који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статусу најмање једну годину (у 
даљем тексту: сточарство), 

да доставе потребну документацију ради доказивања 
права пречег закупа на пољопривредном земљишту у 
државној својини на територији општине Ада за 2023. 
годину, до дана 31. октобра 2022. године. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА 
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

 
I Потребна документација за остваривање 

права пречег закупа по основу власништва над 
пољопривредном инфраструктуром je : 
1. Захтев за признавање права пречег закупа по 

основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром потписан од стране физичког 
лица, односно одговорног лица у правном лицу 
(доставља подносилац захтева);  

 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály 
Szám:320-13/2022-06 
Kelt: 2022.06.20-án 
 

KÖZFELHÍVÁS 
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI 

TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 
2023. ÉVI ELŐBÉRLETI 

JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA 
 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 – 
m.törv., 41/09, 112/2015, 80/2017. és 95/18-m.törv. 
számok), és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek 
bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és 
eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 
16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. 
133/2020. és 63/21 számok) összhangban az Ada 
Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, 
Rendezése és Használata Évi Programjának 
Kidolgozásával Megbízott Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság)  közfelhívást ír ki minden természetes és 
jogi személy számára, melyben értesíti  

- az állami tulajdonú mezőgazdasági területen 
található öntöző- és lecsapoló rendszer, halastó, 
mezőgazdasági objektum, üvegház, fóliaház, 
többéves ültetvény (termőképes gyümölcs- és 
szőlőültetvény) tulajdonosait, akik/amelyek 
bejegyzett mezőgazdasági termelők és 
legkevesebb 3 évig aktív státusszal rendelkeznek 
(a továbbiakban: mezőgazdasági infrastruktúra) 

 
 
- a jószágtulajdonosokat akik ezen jószágok tartásra 

szolgáló létesítmények tulajdonosai vagy bérlői, 
mely objektumok annak az önkormányzatnak a 
területén találhatók ahol az előbérleti jog 
megvalósul, akik/amelyek bejegyzett 
mezőgazdasági termelők és legkevesebb 1 évig 
aktív státusszal rendelkeznek (a továbbiakban: 
állattenyésztés)  

hogy 2022. október 31-ig az Ada község területén lévő 
állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2023. évi 
előbérleti jogának bizonyítására küldjék meg a 
szükséges dokumentációt. 
 

AZ ELŐBÉRLETI JOGOT BIZONYÍTÓ 
DOKUMENTÁCIÓ 

 
I. Mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon 
alapuló előbérleti jog érvényesítéséhez szükséges 
dokumentáció: 
1. A fizikai személy, vagy a jogi személy felelős 
személye által aláírt, mezőgazdasági infrastruktúra-
tulajdonon alapuló, előbérleti jog elismerése iránti 
kérelem (a kérelmező adja át),  
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2. Доказ о власништву над пољопривредном 
инфраструктуром: 
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за 
пољопривредну инфраструктуру која је укњижена 
у јавној евиденцији о непокретности (прибавља 
јединица локалне самоуправе)и/или 
б) Пописна листа и књиговодствена документација 
потписана и оверена у складу Законом о 
рачуноводству за правно лице, за пољопривредну 
нфраструктуру која није укњижена у јавној 
евиденцији о непокретности (доставља 
подносилац захтева) и/или 
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног 
за послове пољопривреде на инвестициона 
улагања за пољопривредну инфраструктуру која 
је подигнута након јула 2006. године, односно 
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца 
захтева) са правним лицем које је подигло 
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада 
важећим прописима (доставља подносилац 
захтева). 

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције 
(доставља подносилац захтева); 

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у 
активном статусу најмање три године (прибавља 
јединица локалне самоуправе); 

 
II  Потребна документација за остваривање 

права пречег закупа по основу сточарства je: 
 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по 
основу сточарства потписан од стране физичког 
лица, односно одговорног лица у правном лицу 
(доставља подносилац захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у 
активном статусу најмање једну годину (прибавља 
јединица локалне самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице власник 
домаћих животиња и власник, односно закупац 
објекта за гајење тих животиња са утврђеним 
бројем условних грла: 
a) Потврду о броју условних грла коју издаје 

Институт за сточарство Београд-Земун ( 
изузев за коње коју издаје Пољопривредни 
факултет Београд-Земун), односно за 
територију АП Војводине Пољопривредни 
факултет Нови Сад-Департман за сточарство 
– за животиње у систему уматичења 
(доставља подносилац захтева); 
 

б) Записник Републичког ветеринарског 
инспектора - за животиње које нису у 
систему уматичења (доставља подносилац 
захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор 
записником утврђује  број условних грла која 
обрачунава на осносву затеченог стања, 
односно исправе лица о продаји, предаји на 
клање и извозу животиња) 
 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта 

2. Bizonyíték a mezőgazdasági infrastruktúra feletti 
tulajdonjogról: 

a) Kivonat a mezőgazdasági ingatlanok 
nyilvántartásából, amely be van jegyezve az 
ingatlan-nyilvántartásba (az önkormányzat szerzi 
be) és/vagy 
b) Leltárlap és könyvelési dokumentáció, aláírva 
és hitelesítve a számvitelről szóló törvénnyel 
összhangban a jogi személyre, a mezőgazdasági 
infrastruktúrára, amely nincs bejegyezve az ingatlan 
nyilvántartásba (a kérelmező adja át) és/vagy 
 
c) A mezőgazdasági ügyekben illetékes 
Minisztérium jóváhagyása a 2006. júliusa után 
létesített infrastruktúra-beruházásra, vagy a fizikai- 
(a kérelmező) és azon jogi személy közötti adás-
vételi szerződés, amely a mezőgazdasági 
infrastruktúrát az akkor érvényes előírásokkal 
összhangban kiépítette(a kérelmező adja át). 
 

 
3. A Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség 
jegyzőkönyve (a kérelmező adja át) 
4. Annak igazolása, hogy a kérelmező bejegyzett, 
legkevesebb 3 évben aktív jogállású, gazdaságnak a 
hordozója vagy tagja (az önkormányzat szerzi be); 
 
 
II. Az állattenyésztési tevékenységen 
alapuló előbérleti jog érvényesítéséhez szükséges 
dokumentáció: 

1. A fizikai személy, vagy a jogi személy felelős 
személye által aláírt, állattenyésztésen alapuló 
előbérleti jog elismerése iránti kérelem (a 
kérelmező adja át), 

2. Bizonyíték annak igazolására, hogy a kérelmező 
bejegyzett, legalább 1 évben aktív jogállású, 
gazdaságnak a hordozója vagy tagja (az 
önkormányzat szerzi be); 

3. Bizonyíték, hogy a jogi, vagy a természetes személy 
a háziállatok tulajdonosa, és az állattartásra 
szolgáló objektumok tulajdonosa, vagy bérlője, a 
megállapított számosállat-számmal: 

a) Bizonylat a számosállat-számról, amelyet a 
Beograd-Zemun Mezőgazdasági Intézet ad 
ki (kivéve a lovakra, amelyet a Beograd-
Zemun Mezőgazdasági Egyetem ad ki), 
illetve a VAT területére az Újvidéki 
Mezőgazdasági Egyetem – állattenyésztési 
tanszék – az állatokra, amelyek benne 
vannak a törzskönyvezési rendszerben 
(a kérelmező adja át); 

b) A Köztársasági mezőgazdasági felügyelő 
jegyzőkönyve – az állatokra, amelyek 
nincsenek benne a törzskönyvezési 
rendszerben (a kérelmező adja át). 

(Megjegyzés: a köztársasági állategészségügyi 
felügyelő jegyzőkönyvileg állapítja meg a 
számosállat-számot, amelyet a fennálló helyzet 
alapján számol ki, illetve a személy okmánya 
alapján, az állatok eladásáról, vágóhídra való 
átadásáról és kiviteléről) 

4.Egyéb személyekkel kötött, hivatalos szerv által 
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закључене са другим лицима за земљиште које се 
налази на територији јединице локалне 
самоуправе на којој се подноси захтев, а који су 
оверени од стране надлежног органа (доставља 
подносилац захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност 
да се изврши провера података код надлежних 
органа који су неопходни за реализацију јавног 
позива; 

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, 
потписанa од стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу, дату под пуном 
кривичном, прекршајном и материјалном 
одговорношћу, која садржи: 

- изјаву да је доставио све доказе који се 
односе на закуп пољопривредног земљишта 
на територији локалне самоуправе на којој је 
поднео захтев,  

- списак повезаних лица  (назив правног лица са 
матичним бројем/име презиме физичког лица, 
сродство и ЈМБГ) 
 
 

(Напомена: код физичких лица и предузетника 
повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, 
отац, деца, супружник, ванбрачни партнер , усвојеник 
и усвојилац уколико имају пребивалиште на истој 
адреси; код правних лица повезаним лицима 
сматра се: правно односно физичко лице, односно 
предузетник које у том правном лицу које има најмање 
25% учешћа у капиталу , а код задруге повезаним 
лицима сматра се: физичко лице – члан задруге.)  
 
 
7. Уверење из јавне евиденције о непокретности 

којим се доказује укупна површина 
пољопривредног земљишта које подносилац 
захтева има у свом власништву на територији 
јединице локалне самоуправе на којој се подноси 
захтев (прибавља јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности 
којим се доказује укупна површина 
пољопривредног земљишта које је у власништву 
повезаних лица са подносиоцем захтева. 
(прибавља јединица локалне самоуправе након 
увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који 
доставља подносилац захтева )    

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона 
о пољопривредном земљишту (уговор са другим 
лицима, власништво пољопривредног земљишта, 
власништво пољопривредног земљишта повезаних 
лица, закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини) односе се на територију јединице локалне 
самоуправе где се налази објекат, односно 
животиње. 

Напомена: Сва лица која су заинтересована 
за остваривање права пречег закупа по основу 
пољопривредне инфраструктуре дужна су да 
благовремено, а најкасније до 1. септембра 2022. 
године, поднесу Захтев за излазак Републичке 
пољопривредне инспекције, односно за 
остваривање права пречег закупа по основу 
сточарства Захтев за излазак Републичке 
ветеринарске инспекције најкасније до 1. 

hitelesített földbérleti szerződések azokra a földekre 
melyek azon önkormányzat területén találhatók ahol a 
kérelem átadásra kerül (a kérelmező adja át). 

 
 
5. A kérelmező nyilatkozata, hogy beleegyezik az 

általa adott adatok ellenőrzésébe az illetékes 
szerveknél, amely elengedhetetlen a közfelhívás 
realizálásához; 

6.A kérelmező fizikai személy, vagy a jogi személy 
felelős személye által - a teljes anyagi, szabálysértési 
és bűnvádi felelősség tudatában - aláírt nyilatkozata, 
mely tartalmazza: 

 
- a nyilatkozatot, hogy minden bizonyítékot 

átadott, mely az adott önkormányzat területén 
bérelt mezőgazdasági földekre vonatkozik 
 

- a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló 
személyek listáját(a jogi személy megnevezését 
a jogi személy számával /ill. a fizikai személy 
kereszt-és vezetknevét, a rokonsági kapcsolat 
megnevezését és a személyi számot) 

(Megjegyzés: fizikai személyek és esetében jogi 
összeköttetésben álló személynek minősül : 
nagyapa, nagyanya, anya, apa, gyermekek, házastárs, 
élettárs, örökbe fogadot és örökbe fogadót személy, 
amennyiben ugyanazon a címen élnek, jogi személyek 
esetében jogi összeköttetésben álló személynek 
minősül az a jogi vagy fizikai személy, melynek 
legkevesebb 25% részesedése van a tőkében, a 
szövetkezeteknél pedig összeköttetésben álló 
személynek minősül: a természetes személy – 
szövetkezeti tag ) 
7. Bizonylat az ingatlan-nyilvántartásból, amellyel   

bizonyítható a kérelmező birtokában lévő összes 
mezőgazdasági földterület az adott önkormányzat 
területén (az önkormányzat szerzi be), 

 
 

8. Bizonylat az ingatlan-nyilvántartásból, amellyel 
bizonyítható a kérelmezővel jogi összeköttetésben 
álló személyek birtokában lévő összes 
mezőgazdasági földterület (az önkormányzat szerzi 
be, a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló 
személyek listájába való betekintés után, melyet a 
kérelmező a 6. pont szerinti nyilatkozatban ad át), 

A Mezőgazdasági földekről szóló törvény 64a 
szakasza 17. bekezdésének minden korlátozása 
(szerződés más személyekkel, mezőgazdasági 
földtulajdon, kapcsolódó személyek mezőgazdasági 
földterület tulajdonjoga, állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterület bérbeadása) annak az  önkormányzatnak a 
területére vonatkozik ahol az objektum, illetve az állatok 
találhatók.  

Megjegyzés: Minden infrastruktúra alapú 
előbérleti jog megszerzésében érdekelt személy 
kötelessége, hogy időben, de legkésőbb 2022. 
szeptember 1-ig kérvényezze a Köztársasági 
mezőgazdasági felügyelőség, illetve az 
állattenyásztésen alapuló előbérleti jog esetében a 
Köztársasági állategészségügyi felügyelőség 
kiszállását. 
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септембра 2022. године.  
Записник Републичке пољопривредне 

инспекције је саставни део документације која се 
доставља до 31. октобра 2022. године и обавезно 
садржи тачно наведене све катастарске парцеле, 
или делове парцела, на којима је утврђена 
функционалност система за наводњавање, 
одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, 
стакленика, пластеника, као и рода воћњака и 
винограда.); 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно 
из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне 
самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 
2022. године. 

Напомињемо да се код лица која испуњавају 
услове за остваривање права пречег закупа по основу 
сточарства, у складу са овим Јавним позивом, 
опредељивање површине пољопривредног земљишта 
у државној својини у Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта се 
врши на начин да се површина која им је утврђена по 
броју условних грла, умањује за површину 
пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а 
став 17. Закона о пољопривредном земљишту. 

Сва документација која се доставља у складу 
са овим Јавним позивом мора да гласи на исто 
правно или физичко лице, које може бити носилац 
или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава 
и мора бити оверена и потписана од стране 
надлежног органа који издаје исправу.  

Уколико је правно или физичко лице 
власник више врста животиња, за сваку врсту 
животиња доствља посебну потврду, односно 
записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне године, 
поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради 
закључивања Уговора о закупу потребно је доставити 
средство обезбеђења плаћања, које може да буде: 
гаранција пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или уговор о 
јемству између Министарства као повериоца и 
правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у 
висини једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају 
редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за 
последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су 
опредељене лицима по основу права пречег закупа 
дође до промена површине по било ком законском 
основу, даљи поступак давања пољопривредног 
земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се 
спровести само за тако утврђену површину 
земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког 
радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији бр. 34  
Општинске управе Ада, Трг ослобођења 1. или са 
сајта Општине Ада www.ada.org.rs 

 
Рок за достављање захтева и потребне 

документације из овог јавног позива је 31. октобар 
2022. године. Захтев приспео по истеку датума 
одређеног у овом јавним позиву сматраће се 
неблаговременим и Комисија ће га вратити 

 
A Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség 

jegyzőkönyve része a dokumentációnak amelyet 2022. 
október 31-ig kell átadni és kötelezően tartalmazza az 
összes kataszteri parcella, vagy parcellarész pontos 
listáját, melyeken meg van állapítva az öntöző- és 
lecsapoló rendszer, halastó, mezőgazdasági objektum, 
üvegház, fóliaház funkcionális volta, és a többéves 
ültetvény termőképessége. 

 
Az I. rész 2a. és 4. pontjában és a II. rész 2.,7. 

és 8.  pontjában említett dokumentációt az 
önkormányzat legkésőbb 2022.11.30-ig beszerzi. 

 
Megjegyezzük, hogy azon személyek számára, 

akik eleget tesznek  az állattenyésztésen 
alapuló előbérlet feltételeinek ezen felhívás szerint, 
A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és 
használata évi programjának kidolgozása folyamán a 
földterületek kiosztása úgy történik, hogy a megállapított 
számosállat-szám alapján kiszámolt mezőgazdasági 
terület, csökkentve lesz a Mezőgazdasági földekről 
szóló törvény 64a szakasza 17. bekezdésében leírtakkal 
összhangban. 

A teljes dokumentációnak, amely ez a felhívás 
alapján kerül beadásra,  ugyanarra a jogi vagy 
természetes személyre kell szólnia, aki/amely lehet a 
bejegyzett gazdaság  hordozója vagy tagja, valamint az 
okmányokat kiállító illetékes hatóságnak által 
hitelesítettnek  és aláírtnak kell lennie. 

Amennyiben a jogi, vagy a természetes 
személy több fajta állat tulajdonosa, akkor 
mindegyik állatfajtára külön bizonylatot, illetve a II 
rész 3. pontja szerinti jegyzőkönyvet ad át. 

Az egy évnél hosszabb bérleti idő esetén, az 
első évi haszonbér befizetése mellett, a bérleti 
szerződés megkötéséhez  mellékelni kell a fizetés 
biztosítékainak eszközeit is, ami lehet: a kereskedelmi 
bank jótállása a mezőgazdasági földterület egyéves 
bérletének nagyságában, vagy kezességről szóló 
szerződés a Minisztérium és egy jogi személy mint 
kezes között , vagy bizonylat letét befizetéséről a 
haszonbér fizetésének biztosítékaként, egy évi 
haszonbér összegében, amely rendszeres fizetés 
esetén a bérlet utolsó évének haszonbéreként lesz 
elszámolva. 

Amennyiben egy kataszteri parcellának a 
területe bármilyen jogalapon megváltozik, az előbérleti 
jog alapján történő bérbeadás csak az így megállapított 
területre lesz lefolytatva. 

 
 
 
A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 

és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala 
(Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, 
vagy letölthető az önkormányzat hivatalos 
honlapjáról: www.ada.org.rs. 
A Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt 
dokumentáció benyújtásának határideje: 2022. 
október 31. A határidőn túl beérkező kérelem 
elkésettnek számít, és a Bizottság felbontatlanul küldi 
vissza a pályázónak. 

http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/
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подносиоцу неотворен. 
Захтев са потребном документацијом се 

подноси непосредно на писарници или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: 
„Захтев за за остваривање права пречег закупа по 
основу власништва пољопривредне инфраструктуре 
за 2023. годину“ или „Захтев за остваривање права 
пречег закупа по основу сточарства за 2023. годину“, 
за Комисију за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Ада , на адресу: Одељење 
за капиталне инвсетиције и за ЛЕР Општинске управе 
Општине Ада 24430 Ада, Трг ослобођења 1., На 
полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и 
адреса подносиоца захтева.  

 
Контакт особа за све информације у вези са овим 
јавним позивом је Ласло Апро, телефон: 024 852 106 
локал 134, email: laci@ada.org.rs или лично u 
канцеларији бр. 34  Општинске управе Ада, Трг 
ослобођења 1. 
  
Овај Јавни позив објавити у Службеном листу 
општине Ада, интернет страници Општине Ада :  
www.ada.org.rs , на огласној табли Општинске управе 
општине Ада, и огласним таблама месних заједница. 

    
       
Председник Комисије за израду                 
Годишњег програма заштите, уређења 
 и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Ада 

        Миладин Мирицки с.р.
                
                                               Шеф одељења
                Душан Циврић с.р. 

 
A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem 
közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai 
küldeményként, zárt borítékban az Ada Község 
Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és Helyi 
Gazdaságfejlesztési Osztálya címére: Felszabadulás tér 
1, 24430 Ada küldeni, a borítékon feltüntetve: 
„Mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapuló 2023. 
évi előbérleti jog iránti kérelem” vagy „Állattenyésztési 
tevékenységen alapuló 2023. évi előbérleti jog iránti 
kérelem”, Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek 
Védelme, Rendezése és Használata Évi Programjának 
Kidolgozásával Megbízott Bizottságnak. A boríték 
hátoldalán a kérelmező cég- vagy személy nevét kell 
feltüntetni. 
 
A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró 
Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, 
a laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada 
Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú 
irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt. 
 
A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község 
Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán 
www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin. 
 
 

 
  Miladin Miricki s.k. 

Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek  
Védelme, Rendezése és Használata 

 Évi  Programjának Kidolgozásával 
 Megbízott Bizottság elnöke 

 
       Dušan Civrić s.k. 

Osztályvezető 

 
 
 

75. 

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320- 14 /2022-02 
Датум: 20.06.2022. године  
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА 
НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АДА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

У складу са  Законом о пољопривредном 
земљишту („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06, 65/08 
– др. Закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др закон) и 
Правилником о условима и поступку давања у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини (“Службени гласник РС”, број 
16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 
133/20 и 63/21), Председник општине Ада, 

 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 320-14/2022-02 
Kelt: 2022.06.20-án 
 

KÖZFELHÍVÁS 
AZ ADA KÖZSÉG 

 TERÜLETÉN ÁLLAMI 
TULAJDONBAN 

 LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2023. ÉVI 
TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI 

JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 
 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel 
(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 
65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-
m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági 
földek bérbeadásának és használatba adásának 
feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK 
Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 
45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20. és 63/21 szám) 

mailto:laci@ada.org.rs
http://www.ada.org.rs/
mailto:laci@ada.org.rs
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расписује  јавни  позив  којим обавештава: 
 
- образовнe установe - школe, стручнe 

пољопривреднe службe и социјалнe 
установe да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која је 
примерена делатности којом се баве, а 
највише до 100 хектара; 

- високообразовнe установe - факултетe и 
научнe институтe чији је оснивач држава 
и установe за извршење кривичних 
санкција да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која је 
примерена делатности којом се баве, а 
највише до 1.000 хектара; 

- правнa лицa у државној својини регистрована 
за послове у области шумарства; 
 

 
да  доставе  потребну  документацију  ради  
остваривања  коришћења  без  плаћања  накнаде 
пољопривредног земљишт у државној својини на 
територији  општине Ада за 2023. годину, 
до дана 31.октобра 2022. године. 

 
Потребна документација: 

1) Захтев  за  остваривање  бесплатног  
коришћења  без  плаћања  накнаде 
потписан  од стране одговорног лица 

2) Акт о оснивању установе, односно извод из 
привредног регистра за правно лице (не 
старији од шест месеци) ) којим се 
доказује да је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе 
 

3) Изјашњење надлежног министарстава за 
послове науке, просвете, социјалне 
заштите, пољопривреде, односно правде из 
ког се може утврдити правни статус 
подносиоца захтева ради утврђивања 
испуњености услова за оставaривање права 
на коришћење земљишта без накнаде. 
 

Подносиоци захтева достављају потребну 
документацију из овог јавног позива, у неовереним 
копијама које морају бити читљиве, при чему 
Комисија за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Ада (даље: Комисија), 
задржава право да у случају потребе  затражи 
достављање оригинала или оверене копије 
достављене документације. 

 
Образац захтева може се преузети сваког 

радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији бр. 34  
Општинске управе Ада, Трг ослобођења 1. или са 
сајта Општине Ада www.ada.org.rs 

 
Рок за достављање захтева и потребне 

документације из овог јавног позива је 31. октобар 

összhangban Ada Község Polgármestere   
közfelhívást ír ki, melyben értesíti:  

- a tanintézményeket - iskolákat, mezőgazdasági 
szakszolgálatokat és szociális intézményeket, 
hogy számukra állami mezőgazdasági 
földterület adható használatra  
tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 100 
hektár nagyságban 
 

-  az állami alapítású felsőoktatási intézményeket 
– egyetemeket és tudományos intézeteket , a 
büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy 
számukra állami mezőgazdasági földterület 
adható használatra  tevékenységükkel arányos-
, de legfeljebb 1000 hektár nagyságban   
 
 

- az erdészeti szakágban bejegyzett, állami 
tulajdonú jogi személyeket (a továbbiakban: 
intézmények) 
 

hogy 2022. október 31-ig az Ada község területén lévő 
állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2023. évi 
térítésmentes használati jogának megvalósítása céljából 
nyújtsák be a szükséges iratanyagot. 
 
 
Szükséges dokumentáció: 

1) A jogi személy felelős személye által aláírt, a 
térítésmentes használat megvalósítása iránti 
kérelem;  

2) Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve 
jogi személy esetén, a gazdasági jegyzék 
kivonata (mely hat hónapnál nem régebbi), ami 
bizonyítja, hogy az alapító a Szerb Köztársaság, 
Vajdaság Autonóm Tartomány, vagy a helyi  
önkormányzati egység. 
 

3) Тudományban, oktatásban, szociális 
védelemben, mezőgazdaságban és 
igazságügybent illetékes minisztérium 
minisztérium nyilatkozata, amelyből 
megállapítható a kérelmező jogállása a térítés 
mentes földhasználati jog gyakorlása 
feltételeinek megállapítása érdekében. 

 
A kérelmezők a jelen közfelhívásba foglalt 

szükséges iratanyagot hitelesítetlen másolat formájában 
nyújtják be, melyeknek azonban egyértelműen 
olvashatónak kell lennie, emellett A mezőgazdasági 
földek védelme, rendezése és használata évi 
programjának kidolgozásával megbízott 
szakbizottság(továbbiakban Szakbizottság) fenntartja 
azon jogát hogy szükség esetén az illető bizonyító okirat 
eredetijének vagy hitelesített fénymásolatának 
benyújtását követelje.  

A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 
14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala 
(Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, 
vagy letölthető az önkormányzat hivatalos 
honlapjáról: www.ada.org.rs. 

A jelen Közfelhívásra a kérelem és a 
megkövetelt dokumentáció benyújtásának 

../../../Javni%20pozivi%202017/Javni%20poziv%202017%20za%20sajt%2030.06/www.ada.org.rs
http://www.ada.org.rs/
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2022. године. Захтев приспео по истеку датума 
одређеног у овом јавним позиву сматраће се 
неблаговременим и Комисија ће га вратити 
подносиоцу неотворен.  

Захтев са потребном документацијом се 
подноси непосредно на писарници или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: 
„Право коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде за 2023. 
годину“за Комисију за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Општине Ада, на адресу: 
Одељење за капиталне инвестиције и за ЛЕР 
Општинске управе Ада 24430 Ада, Трг ослобођења 1., 
На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме 
и адреса подносиоца захтева.  

 
Контакт особа за све информације у вези са 

овим јавним позивом је Ласло Апро, телефон: 024 852 
106 локал 134, email: laci@ada.org.rs или лично у 
канцеларији бр. 34  Општинске управе Ада, Трг 
ослобођења 1.  

 
Овај јавни позив објавити у Службеном листу 

општине Ада, интернет страници Општине Ада 
www.ada.org.rs , на огласној табли Општинске управе 
општине Ада, и огласним таблама месних заједница. 

                        
                                 Председник општине Ада 

                  Золтан Билицки с.р. 

határideje: 2022. október 31. A határidőn túl beérkező 
kérelem elkésettnek számít, és a Szakbizottság 
felbontatlanul küldi vissza a pályázónak. 

 
A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem 

közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai 
küldeményként zárt borítékban kell az A mezőgazdasági 
földek védelme, rendezése és használata évi 
programjának kidolgozásával megbízott 
szakbizottságnak a következő címre küldeni: Ada 
Község Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és 
Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya , Felszabadulás tér 
1, 24430 Ada, a borítékon feltüntetve: „Az állami 
tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2023. évi 
térítésmentes használati jogának megvalósítása”. A 
boríték hátoldalán a kérelmező nevét kell feltüntetni. 
 

A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható 
Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, 
a laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada 
Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú 
irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt. 
 

A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község 
Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán 
www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin. 

 
                                
                                Ada község polgármestere         
                                         Bilicki Zoltán s.k.  

 
 
 

76. 

 На основу члана 11. Одлуке о установљавању, 
условима и начину додељивања јавних признања 
општине Ада („Службени лист општине Ада", број 
7/2018), и члана 64. тачка 11. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада", број 11/2019, 20/2019 
и 30/2020),  
 
 Председник општине Ада, дана 22.06.2022. 
године доноси   
 

РЕШЕЊЕ 
О ДОДЕЉИВАЊУ ЗАХВАЛНИЦА 

 
I 

Признање Председника општине Ада додељује се за 
то заслужним појединцима, предузећима, установама, 
удружењима и другим организацијама, који су својим 
радом и залагањем, или кроз материјалну, 
организациону или моралну подршку допринели 
остварењу циљева и задатак локалне самоуправе или 
помагали друге субјекте у остваривању њихових 
опште корисних циљева и задатака, а тиме показали 
позитиван  пример за заједницу. 
 
Поводом обележавања 2. јула - Дана општине Ада, 
председник општине Ада додељује захвалницу: 
 
Друштву за негу традиција "Вадвираг" поводом 30 
година постојања. Захваљујемо се на очувању 

  Az Ada község nyilvános elismerései 
megállapításáról, feltételeiről és adományozásának 
módjáról szóló rendelet (Ada Község Hivatalos Lapja, 
7/2018 szám) 11. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 
20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakaszának 11. 
pontja alapján,  
 Ada község polgármestere 2022.06.22-én 
meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
KÖSZÖNŐLEVELEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 

 
I. 

Ada község polgármesterének elismerését az arra 
rászolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, 
egyesületeknek és egyéb szervezeteknek 
adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, 
vagy anyagi, szervezési vagy morális támogatásukkal 
hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai 
megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek, 
azok általános hasznú céljaik és feladataik 
megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a 
közösség számára. 
Ada község napja, július 2-a alkalmából, Ada község 
polgármestere köszönőlevelet adományoz: 
 
Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör 30 éves 
fennállásának alkalmából. Köszönetet mondunk a 

mailto:laci@ada.org.rs
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културних вредности, на изузетним успесима и на 
упорном раду којим уздижу  углед општине Ада.  
 
Техничкој школи из Аде поводом 60 година 
постојања. Школа деценијама бележи непрекидан 
успех међу ученицима, захваљујући својим 
наставницима, који савесно раде на томе да ученици 
постану изванредни стручњаци. 
 
Спец.др.мед. Андрашу Балогу, специјалисти 
акушерства и гинекологије, за вршење функције 
директора Дома здравља Ада, при чему је и поред 
постојећих потешкоћа успео да у установи створи 
услове за пружање адекватне стручне здравствене 
заштите становништва.  
 
Фудбалском клубу АФK из Аде поводом 110 година 
постојања, за постигнуте спортске успехе и развијање 
такмичарског духа. 
 
Владану Живковићу, рвачу, који је као члан Рвачког 
клуба Партизан Мол, добио позив у репрезентацију 
Србије и учествовао на У-23 Светском првенству у 
Београду. 
 
Урошу Борзашу, рукометашу пореклом из Аде, који је 
упркос младим годинама, са истакнутим учинком 
играо у бојама Србије на Европском првенству у 
рукомету за мушкарце 2022. године.  
 
Зорану Илићу, рукометашу пореклом из Мола, који је 
као играч Телеком Веспрема на крају одличне сезоне 
успешно играо и на Фајнал-фору Лиге шампиона. 
 
Спортском риболовачком друштву "Мол" из Мола 
поводом 20 година постојања. Захваљујемо се на 
кохезивности коју као удружење приказујете,  дајући 
пример будућим генерацијама у раду у области 
очувања животне средине, риболовних вода и рибљег 
фонда  на територији наше општине. 
 

II 
             Председник општине Ада спровођење ове 
одлуке налаже Стручној служби СО. 
  
 

III 
           Ово решење се објављује у Службеном листу 
општине Ада. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Ада                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА              ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-3-47/2022-02                           ОПШТИНЕ АДА                                                                 
Ада, 22.06.2022. год.                      Золтан Билицки с.р. 

kulturális értékek megőrzéséért, a kimagasló sikerekért 
és a kitartó munkáért, amellyel Ada község hírnevét 
öregbítik. 
Az adai Műszaki Iskolának 60 éves fennállásának 
alkalmából. Az iskola évtizedek óta töretlen sikerrel 
szerepel a diákok körében, köszönve mindezt a 
tanároknak, akik lelkiismeretes munkájukkal segítik, 
hogy a tanulókból kitűnő szakemberek váljanak. 
 
Spec.dr.med. Balog András szülész-nőgyógyász 
szakorvosnak, az adai Egészségház igazgatói 
tisztségének betöltéséért, amelynek során a fennálló 
nehézségek ellenére sikerült olyan körülményeket 
teremtenie az intézményben, amely által biztosított a 
lakosság szakszerű egészségügyi ellátása. 
 
Az adai AFK Labdarúgó Klubnak, fennállása 110 éves 
évfordulója alkalmából, az elért sporteredményekért és 
a versenyszellem fejlesztéséért. 
 
Živković Vladan birkózó számára, aki a moholi Partizan 
birkózóklub tagjaként bekerült  a szerbiai válogatottba, 
és Belgrádban részt vett az U23-as Világbajnokságon. 
 
 
Borzaš Uroš, adai származású kézilabdázónak, aki 
fiatal kora ellenére kimagasló teljesítménnyel  szerepelt 
Szerbia színeiben a 2022-es férfi kézilabda  Európa 
Bajnokságon.  
 
Ilić Zoran, moholi származású kézilabdázó számára, 
aki a Telekom Veszprém játékosaként egy kiváló idény 
zárásaként sikeresen szerepelt a Bajnokok ligája 
négyes döntőjében is. 
A moholi "MOL" Sporthorgász Egyesületnek  20 
éves fennállása alkalmából. Köszönetet mondunk az 
összetartásért, amelyet egyesületként tanúsítanak, 
példát mutatva a jövő generációjának a környezet, a 
horgászvizek illetve a halállomány megóvása terén 
végzett munkában községünk területén. 
 

II. 
             Ada község polgármestere a jelen határozat 
végrehajtásával a Községi Képviselő-testület 
Szakszolgálatát bízza meg.  
 

III. 
             A jelen határozat Ada Község Hivatalos 
Lapjában jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község                                                                                       
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE                               
Szám: 020-3-47/2022-02                      Bilicki Zoltán s.k.                                         
Ada, 2022.06.22.      ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

 
 
 
 
 
 
 



12. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

 
 

77. 

   Сходно члану 20. Одлуке о другој измени одлуке о буџету за 2022.годину (Службени 
лист број 22/2022 ) и члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 
11/2019, 20/2019 и 32/2020) Општинско веће општине Ада, на седници одржаној дана 23.06.2022. године, 
доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ У ФИНАНСИЈКОМ ПЛАНУ КОРИСНИКА ОСНОВНА ШКОЛА ЧЕХ 

КАРОЉ   
 
I 
 

 Даје се сагласност на  измену финансијског плана корисника ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЧЕХ КАРОЉА , који 
припада другом нивоу власти и којем се средства из буџета преносе путем трансфера односно економске 
класифицкаије 463. 
 

II 
 Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. 
 

Образложење 
 
 Основна школа Чех Карољ је дана 16.06.2022.године упутила захтев за одобрење прерасподеле 
средстава са одређениих позиција у усвојеном финансијском плану. Разлог измене је поправка система 
дојаве пожара у Централној школској згради, израда плана и услов учешћа на конкурсу за замену котлова у 
Другој школској згради, поправка електричног система и надзор. Тражена средства школа није могла 
предвидети унапред у буџетском плану за 2022.годину. Након извршених промена , финансијски план изгледа 
овако: 
 
 

Основна школа „Чех Карољ” Ада 

Структура трансфера: 27.620.720,00 

Структура текућег трансфера: 25.420.720,00 

Структура капиталног трансфера: 2.200.000,00 

414 - Социјална давања запосленима 700.000,00 

415 - Накнаде трошкова за запослене 7.500.000,00 

416 - Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.384.720,00 

421 - Стални трошкови 5.848.000,00 

422 - Трошкови путовања  755.000,00 

423 - Услуге по уговору 2.295.000,00 

424 - Специјализоване услуге 330.000,00 

425 - Текуће поправке и одржавање 4.050.000,00 

426 - Материјал 1.981.000,00 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

500.000,00 

482 - Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

65.000,00 

483 - Порези и пенали 12.000,00 

511 - Зграде и грађевински објекти  2.200.000,00 

 
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                                             ПРЕДСЕДНИК  
Број: 020-5-85/2022-03                                                                                 Билицки Золтан с.р. 
Ада, 23.06.2022. године  

 



13. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 
 

  Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 22/2022 szám) 20. szakaszának, valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 31. pontjának megfelelően,  Ada 
Község Községi Tanácsa a 2022.06.23-án tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A HASZNÁLÓ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉNZÜGYI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
I. 
 

Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja a CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA pénzügyi tervének módosítását, 
amely a hatalom másik szintjéhez tartozik, és amely számára a költségvetési eszközöket transzfer eszközökön illetve 
a 463-as gazdasági besoroláson keresztül utalják.  
 

II. 
 A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. 
 
 

Indoklás 
 
 2022. 06. 16-án a cseh Karolj Általános Iskola jóváhagyási kérelmet küldött az elfogadott pénzügyi tervben 
szereplő egyes pozíciókból származó források újraelosztására. A változás oka a Központi Iskolaépület tűzjelző 
rendszerének javítása, terv kidolgozása és a másik iskolaépület kazáncseréjére kiírt pályázaton való részvétel 
feltételeként, az elektromos rendszer javítása, és a felügyelet. Az igényelt eszközöket az iskola a 2022-es 
költségvetési tervben nem tudta előre látni. A változások után a pénzügyi terv így néz ki: 
 
 

Cseh Károly Általános Iskola, Ada 

Az átutalások szerkezete: 27.620.720,00 

A folyó átutalások szerkezete: 25.420.720,00 

A kapitális átutalások szerkezete: 2.200.000,00 

414 - Szociális juttatások a fogl. 700.000,00 

415 - A foglalkoztatottak költség térítményei 7.500.000,00 

416 - Jutalmak és egyéb külön költségek 1.384.720,00 

421 - Állandó költségek 5.848.000,00 

422 - Útiköltségek 755.000,00 

423 - Szerződéses szolgáltatások 2.295.000,00 

424 - Szakszolgáltatások  330.000,00 

425 - Folyó javítások és karbantartás 4.050.000,00 

426 - Anyag 1.981.000,00 

472 - Szociális védelmi térítmény a 
költségvetésből 

500.000,00 

482 - Adók, kötelező illetékek, büntetések és 
kötbérek  

65.000,00 

482 - Adók és kötbérek 12.000,00 

511 - Épületek és építkezési létesítmények 2.200.000,00 

 
  
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                     
Szám: 020-5-85/2022-03                                                                                         Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2022.06.23.                                                                      ELNÖK 
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78. 

На основу члана 37. став 3. Правилника о 
одобравању и финансирању/суфинансирању 
програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ада, члана 68. 
став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 

 
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној 
24.05.2022.године, доноси 
 

РЕШЕЊE 
О OДОБРЕЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. 

ГОДИНУ И ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ  
 

I 
 Oдобравају се додатна средства у висини од 
200.000,00 динара и Пограм рада за 2022. годину 
Фудбалском клубу „Бачка“ из Мола сходно њиховом 
захтеву од 19.05.2022. године.  
 

II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА    
Број:020-5-73/2022-03            ПРЕДСЕДНИК,      
Ада, 24.05.2022. години                  Билицки Золтан с.р. 

 Az Ada község lakossága körében felmerülő 
sportbeli igények és érdekek pénzeléséről/ 
társpénzeléséről szóló rendelet 37. szakaszának 3. 
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. 
számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 31. pontja 
alapján, 
Ada Község Községi Tanácsa a 2022.05.24-én tartott 
ülésén meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
A KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK A 2022. ÉVRE ÉS A 

2022. ÉVI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja a kiegészítő 
eszközöket 200.000,00 dinár összegben és a moholi 
Bácska Futball klub 2022. évi munkaprogramját a 
2022.05.19-i kérelmükkel összhangban.  
 

II. 
A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                            
Szám:020-5-73/2022-03                   Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2022.05.24.                         ELNÖK 

 
 
 
 
 

79. 

На основу члана 37. став 3. Правилника о 
одобравању и финансирању/суфинансирању 
програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ада, члана 68. 
став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној 
24.05.2022. године, доноси 

 
РЕШЕЊE 

О OДОБРЕЊУ ИЗМЕНЕ  ПРОГРАМА ЗА 2022. 
ГОДИНУ СА КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА ИЗ 

РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 
 

I 
 Oдобрава се измена Програма Шах клуба 
„АДА“ из Аде, улица Лењинова 17, за 2022. годину и 
коришћење неутрошених средстава из ранијег 
периода сходно њиховом захтеву од 17.05.2022. 
године, с тим да, не захтевају додатна средства за 
програм у текућој години. 
 
  
 

 Az Ada község lakossága körében felmerülő 
sportbeli igények és érdekek pénzeléséről/ 
társpénzeléséről szóló rendelet 37. szakaszának 3. 
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 
68. szakasza 1. bekezdésének 31. pontja alapján, 
Ada Község Községi Tanácsa a 2022.05.24-én tartott 
ülésén meghozza a  

 
HATÁROZATOT 

A 2022. ÉVI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL AZ ELŐZŐ IDŐSZAK 

ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL  
 

I. 
          Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja az adai 
Sakk Klub Ada, Lenin utca 17., 2022- évi programjának 
módosítását és az előző időszak felhasználatlan 
eszközei felhasználását a 2022.05.17-i kérelmükkel 
összhangban, azzal, hogy nem igényelnek kiegészítő 
eszközöket a folyóévi programra.  
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II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА    
Број:020-5-75/2022-03           ПРЕДСЕДНИК,       
Ада, 24.05.2022. години                Билицки Золтан с.р. 

II. 
          A jelen határozat megjelenik Ada Község 
Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                            
Szám:020-5-75/2022-03                      Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2022.05.24.                     ELNÖK  

 
 
 
 

80. 

На основу члана 41. став 3. Правилника о 
одобравању и финансирању/суфинансирању 
програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ада, члана 68. 
став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 

Општинско веће општине Ада, на седници 
одржаној 24.05.2022. године, доноси 

 
РЕШЕЊE  

О OДОБРEЊУ  ПОВЕЋАЊА  СРЕДСТАВА ИЗНАД 
ОДОБРЕНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  КАРАТЕ 

КЛУБА ПОТИСЈЕ  ИЗ АДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
I 

 OДОБРАВА СЕ повећање средстава изнад 
одобрених средстава Годишњег програма Карате 
клуба Потисје из Аде за 2022. годину у износу од 
400.000,00 динара, у складу са поднетом молбом 
Карате клуба Потисје из Аде од 11.04.2022. године  
 

II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА    
Број:020-5-77/2022-03         ПРЕДСЕДНИК,     
Ада, 24.05.2022. години             Билицки Золтан с.р. 

 Az Ada község lakossága körében felmerülő 
sportbeli igények és érdekek pénzeléséről/ 
társpénzeléséről szóló rendelet 41. szakaszának 3. 
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 
68. szakasza 1. bekezdésének 31. pontja alapján, 

Ada Község Községi Tanácsa a 2022.05.24-én 
tartott ülésén meghozza a  

 
HATÁROZATOT 

A KARATE KLUB POTISJE ADA 2022. ÉVRE SZÓLÓ 
PROGRAMJÁRA JÓVÁHAGYOTT ÖSSZEG 

NÖVELÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 
I. 

          Ada Község Községi Tanácsa JÓVÁHAGYJA a 
Karate Klub Potisje Ada 2022. évre szóló programjára 
jóváhagyott összeg növelését, 400.000 dinár 
összegben, összhangban a Karate Klub Potisje Ada 
által beterjesztett 2022.04.11-ei kérelmével.  
 

II. 
         A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                             
Szám:020-5-77/2022-03                      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2022.05.24.         ELNÖK 
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81. 

На основу члана 37. став 3. Правилника о 
одобравању и финансирању/суфинансирању 
програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ада, члана 68. 
став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 

 
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној 
24.05.2022. године, доноси 
 

РЕШЕЊE 
О OДОБРЕЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА И ИЗМЕНА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ   
 

I 
 Oдобравају се додатна средства у висини 
од 3.150.000,00 динара као Измена и допуна 
годишњег програма рада Удружења грађана Спорт за 
све општине Ада за 2022. годину, сходно њиховом 
захтеву од 19.05.2022. године.  
 

II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број:020-5-80/2022-03                       ПРЕДСЕДНИК                
Ада, 24.05.2022. године                Билицки Золтан с.р.  

 Az Ada község lakossága körében felmerülő 
sportbeli igények és érdekek pénzeléséről/ 
társpénzeléséről szóló rendelet 37. szakaszának 3. 
bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 
68. szakasza 1. bekezdésének 31. pontja alapján, 

 
Ada Község Községi Tanácsa a 2022.05.24-én tartott 
ülésén meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
A KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS A 2022. ÉVI 

PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
         Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja a 
kiegészítő eszközöket 3.150.000,00 dinár összegben és 
a Sport sa sve opštine Ada Polgárok egyesülete 2022. 
évi munkaprogramjának kiegészítését, a 2022.05.19-i 
kérelmükkel összhangban.   
 

II. 
         A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:020-5-80/2022-03      Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés:2022.05.24.    ELNÖK  

 
 
 

82. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АДА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
Број: 400-1-26/2021-07 
Место и датум: Ада, 30.12.2021. 
 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 
,149/2020 и 118/2021), Одлуке о четвртој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину 
(„Службени лист општине Ада“, број 42/2021), 
Одељење за буџет и финансије доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 
 ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 

 
1. Дана 21.06.2021 године је на отворен девизни 
подрачун пребачено од стране иностраног партнера 
девизни прилив у износу од 32.220,34 еура. Дана 
29.12.2021 године према средњем курсу Народне 
Банке Србије пребачено је на рачун извршења и води 

 SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-26/2021-07 
Helység és keltezés: Ada, 2021.12.30. 
  
A költségvetési rendszerről szólótörvény (SZK Hivatalos 
Közlönye  54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- m.törv, 103/2015, 99/2016, 113/2017,  
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 118/2021. 
számok) 61. szakaszának 12. bekezdése, és Ada 
község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat 
negyedik módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 42/2021 szám) alapján, a Költségvetési 
és Pénzügyi Osztály meghozza a 
 

HATÁROZATOT A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI 
ELŐIRÁNYZAT KIBŐVÍTÉSÉRŐL 

 
1. A nyitott deviza alszámlára 2021.06.21-én 32.220,34 
euró devizabeáramlás érkezett a külföldi partner 
részéről. 2021.12.29-én a Szerb Nemzeti Bank 
középárfolyama szerint a végrehajtási számlára utalták, 
és rendeltetésszerű beáramlásként van vezetve.  
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се као прилив наменског карактера.  
У складу са наведеним, у посебном делу Одлуке о 
четвртој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. 
годину у члану  9. уписује се нови износ и то:  Разделу  
05 – Општинска управа, Програмa 15: Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
001, Функције 320 – Услуге противпожарне 
заштите, Позиције 38/1, Економске класификације 
423, у колони 10  се додаје нови извор финансирања 6 
-Донације од међународних организација и уписује се 
износ од 3.776.420,39 динара. 
У општем делу Одлуке о буџету у: 

 члану 1., у табели под редним бројем  А., 
износ укупних прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине од 
841.629.952,41  динара замењује се износом 
од  845.406.372.80  динара. 

 члану 6. Одлуке о буџету, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
83.894.85,07, замењује се износом од 
87.670.605,46 динара, у оквиру тога на конту 
732151 Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа општина ,у 
колони средства из осталих извора износ од 
0,00 динара  замењује се износом од 
3.776.420,39 динара. 
 

2. Код позиције 38/1, Економске класификације 423, 
износ од 0,00 динара на извору финансирања 06 - 
Донације од међународних организација замењује се 
износом од 3.776.420,39 динара . 
3. Према Закону о буџетском систему, у случају да 
један ниво власти својим актом определи другом 
нивоу власти наменска трансферна средства, као и у 
случају уговарања донација, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења буџета, огран 
управе надлежан за финансије отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака по 
том основу. 
 
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе општине Ада. 
 
 
5. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 
Ада. 
    
                      Шефица одељења за буџет и финансије

          Јелена Кош с.р. 
 
1. Одељењу за буџет и финансије 
2. Архиви 
3. Скупштинској служби 

A fentieknek megfelelően az Ada község 2021. évi 
költségvetéséről szóló határozat negyedik 
módosításáról szóló határozat külön részében, a 9. 
szakaszban új összeg kerül beírásra éspedig:  
Felosztás 05 - Községi Közigazgatási Hivatal, Program 
15: Környezetvédelem, Programtevékenység 0602-001, 
Funkció 320 Tűzvédelmi szolgáltatások, Tételszám 
38/1, Gazdasági besorolás 423, a 10-es oszlopba új 
forrás kerül, 6-Adomány a nemzetközi szervezetektől, 
és a 3.776.420,39 összeg kerül beírásra. 
 
A költségvetésről szóló határozat általános részében: 

 Az 1. szakaszban lévő táblázatban az A 
sorszám alatt, a nem anyagi vagyon eladása 
alapján megvalósított összes bevétel és 
jövedelem 841.629.952,41 dinár összegben 
845.406.372,80 dinárra módosul. 

 A költségvetésről szóló határozat 6. 
szakaszában lévő táblázatban az adományok 
és transzferek - 730000 gazdasági besoroláson 
az eszközök egyéb forrásból oszlopban lévő 
83.894.85,07 összeget, az 87.670.605,46 dinár 
összeg váltja, ennek keretében a  732151 
kontón - Folyó adomány a nemzetközi 
szervezetektől,  a községek szintjének, az 
eszközök egyéb forrásból oszlopban lévő 0,00 
összeget, a 3.776.420,39 dinár összeg váltja  
 

2. Tételszám 38/1,  gazdasági besorolás 423, a 0,00 
dinár összeget a pénzelési forráson 06 - Adományok a 
nemzetközi szervezetektől, a 3.776.420,39 dinár összeg 
váltja.   
3. A költségvetési rendszerrőlszóló  törvény alapján, 
abban az esetben,amikor az egyik hatalmi szint jogi 
aktusával a másik hatalmi szint részéremeghatározza a 
rendeltetésszerű pénzeszközök átutalását, mint az 
adományokrólszóló szerződések esetében, amelyek 
összege a költségvetés kidolgozásánakfolyamatában 
még ismeretlen, a pénzügyekre illetékes közigazgatási 
szerv, azonjogi aktus alapján megnyitja a költségek és 
kiadások végrehajtására a megfelelőelőirányzatot. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi 
Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi 
Osztálya visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község 
Hivatalos Lapjában.   
        
     A Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője 
          Kós Jelena s.k. 
 
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 
2. Irattárnak 
3. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АДА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
Број: 400-1-17/2022-07 
Место и датум: Ада, 10.06.2022. 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 
,149/2020 и 118/2021), Одлуке о другој измени одлуке 
о буџету општине Ада за 2022. годину („Службени 
лист општине Ада“, број 22/2022), Одељење за буџет 
и финансије доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 
 ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 

 
1. Уговором број 020-4-119/2022-02 од 30.05.2022. 
године (у даљем тексту: Уговор), закљученим  између 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и 
Општине Ада, регулисана су права и обавезе о 
преносу средстава за суфинансирање пројектно-
техничке документације . 
У складу са наведеним, у посебном делу Одлуке о 
другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. 
годину у члану  9. уписује се нови износ и то:  Разделу  
05 – Општинска управа, Програмa 14: Развој спорта 
и омладине, Пројекат 1301-П2 – Изградња 
отворених и затворених спортских и рекреационих 
објеката, Функције 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Позиције 140, Економске класификације 511, 
у колони 10  се  уписује износ од 850.000,00  динара. 
 
 
У општем делу Одлуке о буџету у: 

 члану 1., у табели под редним бројем  А., 
износ укупних прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине од 
821.060.174,35  динара замењује се износом 
од  821.910.174.35  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
62.534.475,44, замењује се износом од 
63.384.475,44 динара, у оквиру тога на конту 
733252 Капитални трансфери у ужем смислу, 
од АП Војводина у корист нивоа општина, у 
колони средства из осталих извора износ од 
47.316.946,97 динара  замењује се износом од 
48.166.946,97 динара. 
 
 

2. Код позиције 140, Економске класификације 511, 
износ од 10.000.000,00 динара на извору 
финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти  
замењује се износом од 10.850.000,00 динара . 
3. Према Закону о буџетском систему, у случају да 
један ниво власти својим актом определи другом 
нивоу власти наменска трансферна средства, као и у 

 SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-17/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.06.10.  
A költségvetési rendszerről szólótörvény (SZK Hivatalos 
Közlönye  54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014,68/2015- m.törv, 103/2015,  99/2016, 
113/2017,  95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 
118/2021 számok) 61. szakaszának 12. bekezdése, és 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 22/2022 szám) alapján, a Költségvetési 
és Pénzügyi Osztály meghozza a 
 

HATÁROZATOT A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI 
ELŐIRÁNYZAT KIBŐVÍTÉSÉRŐL 

 
1.A 020-4-119/2022-02 számú 2022.05.30-ai 
szerződéssel (a továbbiakban: szerződés), amelyet a 
Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi 
Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság és 
Ada község kötött, szabályozta a pénzeszközök 
átutalásáról szóló jogokat és kötelezettségeket a 
projekt-műszaki dokumentáció társfinanszírozására. 
A fentieknek megfelelően az Ada község 2022. évi 
költségvetéséről szóló határozat második módosításáról 
szóló határozat külön részében, a 9. szakaszban új 
összeg kerül beírásra éspedig:  Felosztás 05 - Községi 
Közigazgatási Hivatal, Program 14: Spor és ifjúság 
fejlesztés, Projekt 1302-P2- Küétári és beltéri sport és 
szabadidős létesítmények kiépítése, Funkció 810 - 
Szabadidős és sport szolgáltatások, Tételszám 140, 
Gazdasági besorolás 511, a 10-es oszlopba a 
850.000,00 összeg kerül beírásra. 
 
A költségvetésről szóló határozat általános részében: 

 Az 1. szakaszban lévő táblázatban az A 
sorszám alatt, a nem anyagi vagyon eladása 
alapján megvalósított összes bevétel és 
jövedelem 821.060.174,35 dinár összegben 
821.910.174.35 dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 62.534.475,44 összeget, az 
63.384.475,44 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733252 kontón - kapitális 
transzferek, szűkebb értelemben, a 
tartománytól a községek szintjének, az 
eszközök egyéb forrásból oszlopban lévő 
47.316.946,97 összeget, az 48.166.946,97 
dinár összeg váltja  
 

2. Tételszám 140,  gazdasági besorolás 511, a 
10.000.000,00 dinár összeget a pénzelési forráson 07 - 
Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől, a 
10.850.000,00 dinár összeg váltja.   
3. A költségvetési rendszerrőlszóló  törvény alapján, 
abban az esetben,amikor az egyik hatalmi szint jogi 
aktusával a másik hatalmi szint részéremeghatározza a 
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случају уговарања донација, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења буџета, огран 
управе надлежан за финансије отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака по 
том основу. 
 
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе општине Ада. 
 
 
5. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 
Ада.       
        
          Шеф Одељења за буџет и финансије 
        Титанила Зај Сабо с.р. 
 
1. Одељењу за буџет и финансије 
2. Архиви 
3. Скупштинској служби 

rendeltetésszerű pénzeszközök átutalását, mint az 
adományokrólszóló szerződések esetében, amelyek 
összege a költségvetés kidolgozásánakfolyamatában 
még ismeretlen, a pénzügyekre illetékes közigazgatási 
szerv, azonjogi aktus alapján megnyitja a költségek és 
kiadások végrehajtására a megfelelőelőirányzatot. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi 
Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi 
Osztálya visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község 
Hivatalos Lapjában.   
          
   A Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője 
        Zaj Szabó Titanilla s.k. 
 
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 
2. Irattárnak 
3. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АДА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
Број: 400-1-16/2022-07 
Место и датум: Ада, 10.06.2022. 
 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 
,149/2020 и 118/2021), Одлуке о другој измени одлуке 
о буџету општине Ада за 2022. годину („Службени 
лист општине Ада“, број 22/2022), Одељење за буџет 
и финансије доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 
 ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 

 
1. Уговором број 020-4-118/2022-02 од 30.05.2022. 
године (у даљем тексту: Уговор), закљученим  између 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и 
Општине Ада, регулисана су права и обавезе о 
преносу средстава за суфинансирање пројектно-
техничке документације . 
У складу са наведеним, у посебном делу Одлуке о 
другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. 
годину у члану  9. уписује се нови износ и то:  Разделу  
05 – Општинска управа, Програмa 6: Заштита 
животне средине, Програмска активност 0401-0004, 
Функције 520 – Управљање отпадним водама, 
Позиције 104, Економске класификације 511, у колони 
10  се  уписује износ од 1.500.000,00  динара. 
 
 
У општем делу Одлуке о буџету у: 

 члану 1., у табели под редним бројем  А., 
износ укупних прихода и примања остварених 

 SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-16/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.06.10.  
 
A költségvetési rendszerről szólótörvény (SZK Hivatalos 
Közlönye  54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014,68/2015- m.törv, 103/2015,  99/2016, 
113/2017,  95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 
118/2021 számok) 61. szakaszának 12. bekezdése, és 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat 
második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 22/2022 szám) alapján, a Költségvetési 
és Pénzügyi Osztály meghozza a 
 

HATÁROZATOT A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI 
ELŐIRÁNYZAT KIBŐVÍTÉSÉRŐL 

 
1.A 020-4-118/2022-02 számú 2022.05.30-ai 
szerződéssel (a továbbiakban: szerződés), amelyet a 
Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi 
Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság és 
Ada község kötött, szabályozta a pénzeszközök 
átutalásáról szóló jogokat és kötelezettségeket a 
projekt-műszaki dokumentáció társfinanszírozására. 
A fentieknek megfelelően az Ada község 2022. évi 
költségvetéséről szóló határozat második módosításáról 
szóló határozat külön részében, a 9. szakaszban új 
összeg kerül beírásra éspedig:  Felosztás 05 - Községi 
Közigazgatási Hivatal, Program 6: Környezetvédelem, 
Programtevékenység 0401-0004, Funkció 520 
Szennyvíz kezelés, Tételszám 104, Gazdasági 
besorolás 511, a 10-es oszlopba az 1.500.000,00 
összeg kerül beírásra. 
 
A költségvetésről szóló határozat általános részében: 

 Az 1. szakaszban lévő táblázatban az A 
sorszám alatt, a nem anyagi vagyon eladása 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

по основу продаје нефинансијске имовине од 
819.441.707,35  динара замењује се износом 
од  821.060.174.35  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
61.034.475,44, замењује се износом од 
62.534.475,44 динара, у оквиру тога на конту 
733252 Капитални трансфери у ужем смислу, 
од АП Војводина у корист нивоа општина, у 
колони средства из осталих извора износ од 
45.816.946,97 динара  замењује се износом од 
47.316.946,97 динара. 
 
 

2. Код позиције 104, Економске класификације 511, 
износ од 0,00 динара на извору финансирања 07 – 
Трансфери од других нивоа власти  замењује се 
износом од 1.500.000,00 динара . 
3. Према Закону о буџетском систему, у случају да 
један ниво власти својим актом определи другом 
нивоу власти наменска трансферна средства, као и у 
случају уговарања донација, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења буџета, огран 
управе надлежан за финансије отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака по 
том основу. 
 
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе општине Ада. 
 
 
5. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 
Ада.                
           
    Шеф Одељења за буџет и финансије 
        Титанила Зај Сабо с.р. 
 
1. Одељењу за буџет и финансије 
2. Архиви 
3. Скупштинској служби 

alapján megvalósított összes bevétel és 
jövedelem 819.441.707,35 dinár összegben 
821.060.174.35 dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 61.034.475,44 összeget, az 
62.534.475,44 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733252 kontón - kapitális 
transzferek, szűkebb értelemben, a 
tartománytól a községek szintjének, az 
eszközök egyéb forrásból oszlopban lévő 
45.816.946,97 összeget, az 47.316.946,97 
dinár összeg váltja  
 

2. Tételszám 104,  gazdasági besorolás 511, a 0,00 
dinár összeget a pénzelési forráson 07 - Transzferek a 
hatalom egyéb szintjeitől, a 1.500.000,00 dinár összeg 
váltja.   
3. A költségvetési rendszerrőlszóló  törvény alapján, 
abban az esetben,amikor az egyik hatalmi szint jogi 
aktusával a másik hatalmi szint részéremeghatározza a 
rendeltetésszerű pénzeszközök átutalását, mint az 
adományokrólszóló szerződések esetében, amelyek 
összege a költségvetés kidolgozásánakfolyamatában 
még ismeretlen, a pénzügyekre illetékes közigazgatási 
szerv, azonjogi aktus alapján megnyitja a költségek és 
kiadások végrehajtására a megfelelőelőirányzatot. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi 
Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi 
Osztálya visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.      
          
   A Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője 
                     Zaj Szabó Titanilla s.k. 
 
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 
2. Irattárnak 
3. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АДА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
Број: 400-1-11/2022-07 
Место и датум: Ада, 29.04.2022. 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 
,149/2020 и 118/2021), Одлуке о првој измени одлуке о 
буџету општине Ада за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, број 9/2022), Одељење за буџет и 
финансије доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 

 SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-11/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.04.29.  
A költségvetési rendszerről szólótörvény (SZK Hivatalos 
Közlönye  54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014,68/2015- m.törv, 103/2015,  99/2016, 
113/2017,  95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 
118/2021 számok) 61. szakaszának 12. bekezdése, és 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat 
első módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 9/2022 szám) alapján, a Költségvetési 
és Pénzügyi Osztály meghozza a 
 
 

HATÁROZATOT A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI 
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ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 

 ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 
1. Уговором број 020-4-60/2022-02 од 23.03.2022. 
године (у даљем тексту: Уговор), закљученим  између 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице 
и Општине Ада, регулисана су права и обавезе о 
преносу средстава за регресирање превоза ученика 
средњих школа у АПВ јануар-децембар 2022.године. 
 
У складу са наведеним, у посебном делу Одлуке о 
првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. 
годину у члану  9. уписује се нови износ и то:  Разделу  
05 – Општинска управа, Програмa 10: Средње 
образовање, Програмска активност 2004-0001, 
Функције 920 – Средње образовање, Позиције 117, 
Економске класификације 472, у колони 10  се  
уписује износ од 1.618.467,00  динара. 
 
У општем делу Одлуке о буџету у: 

 члану 1., у табели под редним бројем  А., 
износ укупних прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине од 
819.441.707,35  динара замењује се износом 
од  821.060.174.35  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
55.776.677,44, замењује се износом од 
57.395.144,44 динара, у оквиру тога на конту 
733156 Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од АП Војводина у корист нивоа 
општина, у колони средства из осталих извора 
износ од 8.338.000,00 динара  замењује се 
износом од 10.006.467,00 динара. 
 
 

2. Код позиције 117, Економске класификације 472, 
износ од 0,00 динара на извору финансирања 07 – 
Трансфери од других нивоа власти  замењује се 
износом од 1.618.467,00 динара . 
3. Према Закону о буџетском систему, у случају да 
један ниво власти својим актом определи другом 
нивоу власти наменска трансферна средства, као и у 
случају уговарања донација, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења буџета, огран 
управе надлежан за финансије отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака по 
том основу. 
 
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе општине Ада. 
 
5. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 
Ада.       
   
                          Шеф Одељења за буџет и финансије 
                     Титанила Зај Сабо с.р. 
 
1. Одељењу за буџет и финансије 
2. Архиви 
3. Скупштинској служби 

ELŐIRÁNYZAT KIBŐVÍTÉSÉRŐL 
1.A 020-4-60/2022-02 számú 2022.03.23-ai 
szerződéssel (a továbbiakban: szerződés), amelyet a 
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és 
Ada község kötött, szabályozta a pénzeszközök 
átutalásáról szóló jogokat és kötelezettségeket a 
középiskolai tanulók utaztatásának visszatérítése 
eszközeinek átutalásáról. 
A fentieknek megfelelően az Ada község 2022. évi 
költségvetéséről szóló határozat első módosításáról 
szóló határozat külön részében, a 9. szakaszban új 
összeg kerül beírásra éspedig:  Felosztás 05 - Községi 
Közigazgatási Hivatal, Program 10: Középiskolai 
oktatás, Programtevékenység 2004-0001, Funkció 920 
Középiskolai oktatás, Tételszám 117, Gazdasági 
besorolás 472, a 10-es oszlopba az 1.618.467,00 
összeg kerül beírásra. 
A költségvetésről szóló határozat általános részében: 

 Az 1. szakaszban lévő táblázatban az A 
sorszám alatt, a nem anyagi vagyon eladása 
alapján megvalósított összes bevétel és 
jövedelem 819.441.707,35 dinár összegben 
821.060.174.35 dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 55.776.677,44 összeget, az 
57.395.144,44 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733156 kontón - Folyó 
rendeltetésszerű transzferek, szűkebb 
értelemben, a tartománytól a községek 
szintjének, az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 8.338.000,00 összeget, az 
10.006.467,00 dinár összeg váltja  
 

2. Tételszám 117,  gazdasági besorolás 472, a 0,00 
dinár összeget a pénzelési forráson 07 - Transzferek a 
hatalom egyéb szintjeitől, a 1.618.467,00 dinár összeg 
váltja.   
3. A költségvetési rendszerrőlszóló  törvény alapján, 
abban az esetben,amikor az egyik hatalmi szint jogi 
aktusával a másik hatalmi szint részéremeghatározza a 
rendeltetésszerű pénzeszközök átutalását, mint az 
adományokrólszóló szerződések esetében, amelyek 
összege a költségvetés kidolgozásánakfolyamatában 
még ismeretlen, a pénzügyekre illetékes közigazgatási 
szerv, azonjogi aktus alapján megnyitja a költségek és 
kiadások végrehajtására a megfelelőelőirányzatot. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi 
Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi 
Osztálya visel gondot. 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község 
Hivatalos Lapjában.            
           
  A Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője 
       Zaj Szabó Titanilla s.k. 
 
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 
2. Irattárnak 
3. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának 
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83. 

 На основу Одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист општине Ада“, бр. 44/2021), 
члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ада за 2022. годину  („Службени лист општине Ада“, бр. 
44/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа буџетска 
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 3.400.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Прог. Акт. / Пројекат 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
    

Функција 451 Друмски саобраћај 

   Износ 

Екон. класиф. 511411 Планирање и праћење 
пројекта – позиција 110 

3.400.000,00 
 

  Укупно 3.400.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-2/2022-02   
Ада, 11.01.2022. године   
                                             Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 
 
 
 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 44/2021. szám), a 
költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  
72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 145. szakasza alapján, Ada 
község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
1. Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozattal (Ada Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) 
megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal,  program 15- Helyi 
önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési tartalék,  funkció 160- Más 
helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  tételszám 49,  gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési 
tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  3.400.000,00 dinár összegben. 
 



23. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 

2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 7 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSÉS KÖZLEKEDÉSI 
INFRASTRUKTÚRA 

Proj.akt./Projekt 0701-0002 Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás 
   

Funkció 451 Közúti közlekedés 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 511411 Tervezés és projekt kísérés - 
tételszám 110 

3.400.000,00 
 

  Összesen 3.400.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-2/2022-02 
Ada, 2022.01.11.   
                                                        Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 

 На основу Одлуке о четвртој изимени одлуке о буџету општине Aда за 2021. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 42/2021), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске класификације 499121 – 
Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 10.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 0602-0001 Функционисање локане самоуправе и градских општина 

Функција 130 Опште услуге 

   Износ 

Екон. класиф. 511121 Куповина канцеларијских 
зграда и осталог простора 
– позиција 32 

10.000,00 
 

  Укупно 10.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-56/2021-02/1   
Ада, 15.12.2021. године        
                                        Председник општинe 



24. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

                                                                                                                                     Золтан Билицки с.р.  

 
 

 Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 42/2021. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási 
Hivatal,  program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési 
tartalék,  funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 
499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  10.000,00 dinár összegben. 
 
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 

Proj.akt./Projekt 0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése 

Funkció 130 Általános szolgáltatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 511121 Irodaépületek és egyéb 
területek vásárlása - 
tételszám 32 

10.000,00 
 

  Összesen 10.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-56/2021-02/1 
Ada, 2021.12.15.        
                                                       Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 
 
 
 
 

 На основу Одлуке о трећој изимени одлуке о буџету општине Aда за 2021. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 36/2021), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 36/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске класификације 499121 – 
Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 30.000,00 динара. 
 



25. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 2001-П1 Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика Јова Змај 

Функција 911 Предшколско образовање 

   Износ 

Екон. класиф. 425115 Радови на водоводу и 
канализацији 

20.000,00 

   

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 2002-0001 Функционисање основних школа 

Функција 912 Основно образовање 

   Износ 

Екон. класиф. 424911 Остале специјализоване 
услуге 

10.000,00 
 

  Укупно 30.000,00 

 
 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-55/2021-02/1   
Ада, 06.12.2021. године       
                                             Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 
 
 

 Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 36/2021. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 

1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozattal (Ada Község 

Hivatalos Lapja, 36/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási 

Hivatal,  program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési 

tartalék,  funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 

499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyom az eszközök átcsoportosítását  30.000,00 dinár összegben. 

 

2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 8 ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS 

Proj.akt./Projekt 2001-P1 A vizesgóc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében  

Funkció 911 Iskoláskor-előtti oktatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 425115 Vízvezeték és 
csatornahálózati munkálatok 

20.000,00 

   



26. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 9 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 

Proj.akt./Projekt 2002-0001 Általános iskolák működése 

Funkció 912 Általános iskolai oktatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 424911 Egyéb szakszolgáltatások 10.000,00 
 

  Összesen 30.000,00 

 

3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 

4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 

5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 

 

Szám:  020-3-55/2021-02/1 

Ada, 2021.12.06.      

                                                        Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 

 На основу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 9/2022), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину  („Службени 
лист општине Ада“, бр. 9/2022) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа 
буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 176.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 

Функција 660 Послови становања и заједнице некласификовани на 
другом месту 

   Износ 

Екон. класиф. 511 Зграде и грађевински 
објекти– позиција 62 

176.000,00 
 
 

  Укупно 176.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-19/2022-02/1   
Ада, 21.03.2022. године     
                                             Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 



27. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 
 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 9/2022. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 9/2022. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal,  
program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési tartalék,  
funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 499121 - Folyó 
költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  176.000,00 dinár összegben. 
 
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 1 LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS 

Proj.akt./Projekt 1101-0002 Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása 

Funkció 660 Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek  

   Összeg 

Gazdasági klassz. 511 Épületek és építkezési 
objektumok - tételszám 62 

176.000,00 
 
 

  Összesen 176.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-19/2022-02/1 
Ada, 2022.03.21.    
                                                        Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 
 
 
 
 

 На основу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 9/2022), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину  („Службени 
лист општине Ада“, бр. 9/2022) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа 
буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 500.000,00 динара. 
 



28. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 0602-0001 Функционисање локане самоуправе и градских општина
    

Функција 130 Опште услуге 

   Износ 

Екон. класиф. 541112 Набавка грађевинског 
земљишта– позиција 35/2 

500.000,00 
 
 

  Укупно 500.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
 
Број: 020-3-27/2022-02/1   
Ада, 20.04.2022. године    
                                             Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 9/2022. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 9/2022. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal,  
program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési tartalék,  
funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 499121 - Folyó 
költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  500.000,00 dinár összegben. 
 
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 

Proj.akt./Projekt 0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése 
   

Funkció 130 Általános szolgáltatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 541112 Telek vásárlás - tételszám 
35/2 

500.000,00 
 
 

  Összesen 500.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szám:  020-3-27/2022-02/1 
Ada, 2022.04.20.                                                                                                                                      Polgármester                                             

 Bilicki Zoltán s.k. 



29. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 
 
 

 На основу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 9/2022), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину  („Службени 
лист општине Ада“, бр. 9/2022) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа 
буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 27.000.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 0602-П3 Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада
    

Функција 620 Развој заједнице 

   Износ 

Екон. класиф. 511 Капитало одржавање 
пословних зграда и 
пословног простора-
позиција 58 

27.000.000,00 
 
 

  Укупно 27.000.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-29/2022-02   
Ада, 26.04.2022. године                                                                                                               Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 
 
 
 
 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 9/2022. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 9/2022. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal,  
program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési tartalék,  
funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 499121 - Folyó 
költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  27.000.000,00 dinár összegben. 
 



30. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 

Proj.akt./Projekt 0602-P3 Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása 
   

Funkció 620 Közösségfejlesztés 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 511 Ügyviteli épületek és 
üzlethelyiségek kapitális 
karbantartása - tételszám 58 

27.000.000,00 
 
 

  Összesen 27.000.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-29/2022-02 
Ada, 2022.04.26.                                           Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 

 На основу Одлуке о другој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 22/2022), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуке о другој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину  („Службени 
лист општине Ада“, бр. 22/2022) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа 
буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 200.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 3 Председник општине 

Глава / / 

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 2101-0002 Функционисање извршних органа    

Функција 111 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

   Износ 

Екон. класиф. 422221 Трошкови дневница за 
службени пут у 
иностранство -позиција 
13/1 

200.000,00 
 
 

  Укупно 200.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-35/2022-02   
Ада, 18.05.2022. године                   Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 



31. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 
 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2022. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozattatal (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2022. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási 
Hivatal,  program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési 
tartalék,  funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 
499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  200.000,00 dinár összegben. 
 
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 3 Polgármester  

Fejezet / / 

Program 16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 

Proj.akt./Projekt 2101-0002 Végrehajtó szervek működése    

Funkció 111 Végrehajtó és törvényhozó 
szervek, pénzügyi és fiskális ügyek  és 
külügyek 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 422221 Külföldi hivatali utak napidíjja 
- tételszám 13/1 

200.000,00 
 
 

  Összesen 200.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-35/2022-02 
Ada, 2022.05.18.   
                                                        Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 
 
 

 На основу Одлуке о другој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 22/2022), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуке о другој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину  („Службени 
лист општине Ада“, бр. 22/2022) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа 
буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 12.000,00 динара. 
 



32. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Прог. Акт. / Пројекат 0101-0002 Мере подршке руралном развоју   

Функција 421 Пољопривреда 

   Износ 

Екон. класиф. 424 Специјализоване услуге – 
позиција 100 

12.000,00 
 

  Укупно 12.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
Број: 020-3-44/2022-02   
Ада, 08.06.2022. године    
                                             Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2022. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozattatal (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2022. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási 
Hivatal,  program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési 
tartalék,  funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 
499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  12.000,00 dinár összegben. 
 
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet / / 

Program 5 MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉK FEJLESZTÉS 

Proj.akt./Projekt 0101-0002 Vidékfejlesztés támogatása   

Funkció 421 Mezőgazdaság 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 424 Szakszolgáltatások - 
tételszám 100 

12.000,00 
 

  Összesen 12.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-44/2022-02 
Ada, 2022.06.08.    
                                                         Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 
 



33. страна/oldal 

24. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 

 
 
 

 На основу Одлуке о другој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 22/2022), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4. и члана 145. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020) Председник општине Ада 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуке о другој измени одлуке о буџету општине Aда за 2022. годину  („Службени 
лист општине Ада“, бр. 22/2022) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 49, економске класификације 499121 – Текућа 
буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 1.200.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава 2 УПВО „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” АДА 

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 2002-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања 
и образовања    

Функција 911 Предшколско образовање 

   Износ 

Екон. класиф. 414 Социјална давања 
запосленима – позиција 
156 

700.000,00 
 

 511 Зграде и грађевински 
објекти – позиција 166 

500.000,00 

  Укупно 1.200.000,00 

 
3. Средства су строго наменског карактера. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“ 
 
Број: 020-3-45/2022-02   
Ада, 09.06.2022. године     
                                             Председник општинe 

 Золтан Билицки с.р. 

 
 
 
 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2022. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig.,  108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv., 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64. szakasza 1. bekezdésének 4. 
pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról 

 
Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozattatal (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 22/2022. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi Közigazgatási 
Hivatal,  program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 0602-0009 - Folyó költségvetési 
tartalék,  funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,  pozíció 47,  gazdasági besorolás 
499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása  1.200.000,00 dinár összegben. 
 



34. страна/oldal 

24 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

24.06.2022. 

2022.06.24. 
 

2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra: 

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 5 Községi Közigazgatási Hivatal 

Fejezet 2 ČIKA JOVA ZMAJ IONI 

Program 8 ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS 

Proj.akt./Projekt 2002-0001 Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és 
megvalósítása    

Funkció 911 Iskoláskor-előtti oktatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 414 Szociális juttatás az 
alkalmazottaknak - tételszám 
156 

700.000,00 
 

 511 Épületek és építkezési 
objektumok - tételszám 166 

500.000,00 

  Összesen 1.200.000,00 

 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot 
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szám:  020-3-45/2022-02 
Ada, 2022.06.09.    
                                                    Polgármester  

 Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 
 
 
 
 


