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109. 

На основу члана 68. став 1. тачка 21. Статута општине 
Ада (''Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 
20/2019 и 32/2020) и члана 24. Одлуке о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени 
лист општине Ада", број 21/2015), Општинско веће 
општине Ада, расписује: 
 

Ј А В Н И   О Г Л А С  
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ АДА 

 
 
I  Подаци о катастарској парцели 
 
Предмет отуђења је грађевинско земљиштe у јавној 
својини општине Ада које се води у листу 
непокретности број 7455 КО Ада под бројем: 

-  5962/2 – Бакош Калмана – грађевинска 
парцела, површине 3.500 м2 – земљиште у 
грађевинском подручју 
 

II  Подаци о планској намени грађевинског 
земљишта 
 
Предмет јавног надметања je катастарска парцела у 
јавној својини општине Ада, по планској намени 
земљиштe у грађевинском подручју општине Ада, 
намењенo за индустријску зону, а којe се отуђујe ради 
привођења планској намени. 
 
III  Подаци о уређености - комуналној 
опремљености земљишта 
 
Грађевинскo земљиште које је предмет отуђења је 
уређено, поседује приступ на асфалтни пут, као и 
могућност за прикључење на електричну енергију.   
 
 
IV  Обавештење о промени намене 
 
 
Накнаду за извршену промену намене 
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште 
сноси лице које прибавља предметно земљиште у 
својину. 
V  Почетни износ цене за отуђење земљишта: 
 
Почетни износ цене за отуђење земљишта на парцели 
број 5962/2 КО Ада износи укупнo 700.000,00 динара. 
 
VI Гарантни износ и рок за повраћај 
 
Гарантни износ утврђује се у висини од 25% од 
почетног износа цене земљишта, одосно 175.000,00 
динара за парцелu број 5962/2 КО Ада.  
 
Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број: 
840-785804-10, број модела: 97, позив на број: 77-201, 
са назнаком Гарантни износ за парцелu бр. 5962/2 КО 
Ада. 

  Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019,20/2019 és 32/2020 szám) 68.szakasza 1. bek. 
21. pontja, és az építkezési földterület elidegenítéséről 
és bérbe adásáról szóló rendelet (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 21/2015 szám) 24.szakasza alapján Ada Község 
Községi Tanácsa kiírja a következő: 
 

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT 
AZ ADA KÖZSÉG TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÍTÉSI 

FÖLDTERÜLET ELIDEGENÍTÉSÉRE TÖRTÉNŐ 
NYILVÁNOS ÁRVERÉSRE 

 
 
I. A kataszteri parcella adatai 
 
Az elidegenítés tárgyát az Ada Község tulajdonában 
lévő, Ada kataszteri közég 7455 tulajdonlapban vezetett 
építkezési földterület képezi: 

- 5962/2 – Bakos Kálmán – telek, területe 
3.500 m2 – földterület az építkezési területen 
 

 
II. Az építési terület tervezett rendeltetésének adatai 
 
 
A nyilvános árverés tárgyát Ada Község tulajdonában 
lévő kataszteri parcella képezi, amely a tervezett célnak 
megfelelően Ada Község területén lévő építkezési 
földterület, amely ipari zónának van előlátva, és amelyet 
a tervezett cél elérése érdekében idegenítjük el. 
 
III. A földterület berendezéséről - kommunális 
felszereltségéről szólóadatok  
 
Az elidegenítés tárgyát képezőépítkezési földterület 
rendezett, aszfaltozott útra van kijárata, valamint 
lehetőség van elektromos áram ellátásra való 
csatlakozásra.   
 
IV. Értesítés a földterület rendeltetésének 
megváltoztatásáról  
 
A mezőgazdasági földterület rendeltetési céljának 
építési területre történő megváltoztatásáért járó illetéket 
az érintett földterületet megvásárló személy viseli. 
 
V. A földterület megvásárlásának kikiáltási ára:  
 
Az Ada Kataszteri Község 5962/2-es parcella szám alatt 
lévő földterület kikiáltási ára 700.000,00 dinár. 
 
VI. Az előleg összege és a visszafizetés határideje 
 
Az előleget a földterület kikiáltási árának 25%-ban 
határozom meg, illetve 175.000,00 dinár összegben, az 
Ada kataszteri község 5962/2-as parcellára.  
 
Az előleget a 840-785804-10-as folyószámlára, a 97-
201-as hivatkozási számmal kell befizetni, az ADA KK 
5962/2 helyrajzi számú parcella garancia összege 
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Учесницима који нису излицитирали куповину 
предметнe парцелe у грађевинском подручју, гарантни 
износ се враћа у року од 15 (петнаест) дана од дана 
одржавања јавног надметања. 
 
VII  Рок за подношење пријаве 
 
Пријаве се достављају лично или путем препоручене 
пошиљке у затвореној коверти на адресу:  
 
 

Општина Ада 
Трг ослобођења бр. 1 

24430 Ада 
са назнаком: 

 
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС  

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 

5962/2 КО Ада 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА“ 

 
Рок за подношење пријаве је 09.09.2022. године до 8 
часова. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве 
не могу учествовати у поступку јавног надметања - 
односно непотпуне или неблаговремене пријаве се 
одбацују.  
 
 
VIII  Обавештење о документацији која се мора 
приложити уз пријаву 
  
Пријава за учешће на јавном надметању садржи:  
 
 

1. за физичка лица: име и презиме, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, број 
текућег рачуна на који ће се вратити депозит, у 
случају неуспешне лицитације;  

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број 
и седиште.  

 
Уз пријаву се доставља: 
 

1. писмо о намерама купца;  
2. доказ о уплаћеном гарантном износу;  
3. уредно овлашћење за заступање;  
4. фотокопија личне карте за физичка лица и  

 
5. одлуку о упису у Регистар привредних 

субјеката или други одговарајући регистар ако 
је подносилац захтева правно лице 

6. фотокопију текућег рачуна на који ће се 
вратити депозит, у случају неуспешне 
лицитације.  
 

Лице које стекне својину на земљишту у Индустријској 
зони општине, има обавезу да органу надлежном за 
издавање грађевинске дозволе, у року од осам 
месеци од закључења уговора о стицању земљишта, 
поднесе уредан захтев за издавање грађевинске 

címen. 
Azoknak a résztvevőknek, akik nem nyerték meg a 
licitáció tárgyát képező, az építkezési területen lévő 
földterületet, a befizetett előleget a nyilvános árverést 
követő 15 (tizenöt) napon belül visszafizetjük. 
  
VII. Jelentkezési határidő 
 
A nyilvános árverésre személyesen vagy ajánlott 
levélben,zárt borítékban lehet jelentkezni a következő 
címre, a következő megjegyzéssel:  
 

Ada község 
Felszabadulás tér 1. szám 

24430 Ada 
feltüntetve 

 
JELENTKEZÉS A NYILVÁNOS ÁRVERÉSRE AZ ADA 

KK 5962/2  
HELYRAJZI SZÁMÚ PARCELLÁN LÉVŐ, ADA 
KÖZSÉG TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTKEZÉSI 

FÖLDTERÜLETRE 
 

A jelentkezés határideje 2022.09.09. 8 óráig. 
 
A határidőn túl benyújtott, vagy nem teljes 
dokumentációval rendelkező érdeklődők nem vehetnek 
részt a nyilvános árverésen- illetve a határidő lejárta 
után benyújtott vagy nem teljes dokumentációt nem 
vesszük figyelembe.  
 
VIII. Tájékoztató a jelentkezéshez szükséges 
dokumentációról 
  
A nyilvános pályázaton való részvételre 
vonatkozókérelem a következőket tartalmazza:   
 

1.  természetes személyek esetében:     vezetékneve 
és neve, személyi száma, lakcíme, bankszámla 
száma, amelyre     visszafizetik a letétet sikertelen 
licitáció esetén;  

2.  vállalkozók és jogi személyek     esetében: 
megnevezése, adószáma és székhelye.   
 

 
A kérelemhez mellékelni kell: 
 

1. a vevő szándéknyilatkozatát;  
2. bizonyíték a befizetett garancia  összegről;  
3. megfelelő képviseleti meghatalmazás;  
4. személyigazolvány fénymásolata a természetes 

személyeknek 
5. és  a gazdasági szubjektumok nyilvántartásba 

vagy más megfelelő nyilvántartásba vételéről 
szóló határozat, 

6. amennyiben a kérelmező jogi személy 
bankszámla szám fénymásolata, amelyre 
visszautaljuk a letétet sikertelen licitáció esetén.  
 

Az a személy, aki az önkormányzat ipari övezetében 
lévő földterület tulajdonjogát megszerzi, köteles az 
építkezési engedélykiadására illetékes osztálynak az 
adásvételi szerződés megkötésétől számított nyolc 
hónapon belül megfelelő építkezési engedély iránti 
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дозволе за изградњу објекта чија је изградња 
предвиђена планским документом на основу кога се 
могу издати локацијски услови. 
 
Одредба претходног става не односи се на лице које 
стекне својину на земљишту изван Индустријске зоне. 
 
 
IX  Рок за закључење уговора 
Подносилац пријаве који је на јавном надметању 
изабран за отуђиоца предметног грађевинског 
земљишта има обавезу да у року од 30 дана од дана 
коначности Решења о отуђењу грађевинског 
земљишта из јавне својине Општине Ада, закључи 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, у 
супротном губи право на повраћај гарантног износа. 
 
 
X  Место и време одржавања јавног надметања 
            
Јавно надметање ће се одржати дана 09.09.2022. 
године у канцеларији бр. 25 Општинске управе 
општине Ада, ул. Трг ослобођења бр. 1 у Ади, са 
почетком у 9 часова.  
 
ХI Поступак јавног надметања 
 
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за отуђење 
грађевинског земљишта именована од стране 
Општинског већа. 
 
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија 
проверава идентитет подносиоца уредних пријава или 
њихових овлашћених заступника и утврђује листу 
учесника јавног надметања.  

 
Услови за спровођење поступка јавног надметања 
испуњени су када јавном надметању приступи бар 
један учесник, односно његов овлашћени заступник.  
 
Поступак јавног надметања је јаван и могу да 
присуствују сва заинтересована лица.  

 
Председник Комисије утврђује језик поступка, чита 
јавни оглас, констатује евентуалне примедбе на јавни 
оглас. 
 
Након тога објављује почетак јавног надметања и 
наводи катастарске парцеле које су предмет јавног 
надметања, почетну цену грађевинског земљишта, 
односно закупнине и лицитациони корак.  
 
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих 
учесника за катастарске парцеле које су предмет 
јавног надметања и ко нуди почетну цену грађевинског 
земљишта.  
 
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања 
да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се 
понавља све док има учесника јавног надметања који 
нуди већи износ од последње понуде.  
 

kérelmet benyújtani,olyan épület felépítésére, amely 
tervdokumentációval elő van látva, ami alapját képezi a 
lokációs feltételek kiadásának. 
 
Az előző bekezdés rendelkezése nem vonatkozik 
azokra a személyekre, akik az ipari övezeten kívüli 
földterület tulajdonjogát szerzik meg. 
 
IX. A szerződés megkötésének határideje 
Az a pályázó, akit a nyilvános árverésen a szóban forgó 
építkezési telek megvásárlójaként kiáltanak ki, köteles 
az építkezési telek megvásárlásáról szóló szerződést 
megkötni az építkezési telek Ada község köztulajdonból 
való elidegenítéséről szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 30 napon belül, ellenkező esetben 
elveszíti a letétbe helyezett összegének visszatérítésére 
vonatkozó jogát. 
 
X. A nyilvános árverés helye és ideje 
            
A nyilvános árverésre 2022.09.09-én, az Adai Községi 
Községi Közigazgatási Hivatal épületében, 
Felszabadulás tér 1. sz., alatt a 25-ös irodában 9 órai 
kezdettel kerül sor.  
 
ХI. A nyilvános árverés lefolytatása 
 
A nyilvános árverési eljárást a Községi Tanács által 
kinevezett Bizottság végzi. 
 
 
 
A nyilvános árverési eljárás azzal kezdődik, hogy a 
Bizottság ellenőrzi a megfelelő dokumentációval 
rendelkező jelentkezők vagy meghatalmazott 
képviselőik kilétét, és meghatározza a nyilvános 
árverésen résztvevők listáját.  
A nyilvános árverési eljárás lefolytatásának feltételei 
akkor teljesülnek, ha legalább egy résztvevő, azaz 
meghatalmazott képviselője elkezdi a nyilvános 
árverést.  
Az árverési eljárás nyilvános, és minden érdekelt 
személy jelen lehet.  

 
A Bizottság elnöke meghatározza az eljárásnyelvét, 
felolvassa a nyilvános pályázatot, és konstatálja a 
nyilvános pályázatra tett esetleges megjegyzéseket. 
 
Ezt követően bejelenti a nyilvános árveréskezdetét, és 
közli a nyilvános árverés tárgyát képező kataszteri 
parcellákat,az építkezési telek kezdő árát, azaz a bérleti 
díjat és az árverési lépést.  
 
A Bizottság elnöke megkérdezi, van-e érdeklődő 
résztvevője a nyilvános árverés tárgyát képező 
kataszteri parcellákra, és kiajánlja fel az építkezési telek 
kikiáltási árát.  
 
A Bizottság elnöke megkérdezi a nyilvános 
árverésrésztvevőit, hogy valaki felajánl-e a felajánlottnál 
magasabb összeget. Az eljárást addig ismételik, amíg 
van olyan résztvevő a nyilvános árverésen, aki az utolsó 
ajánlatnál magasabb összeget kínál.  
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Када на трећи позив председника Комисије нико од 
присутних учесника не понуди већу цену грађевинског 
земљишта, односно већу закупнину од последње 
понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у 
записник и председник Комисије објављује да је јавно 
надметање за катастарске парцеле завршено.  
 
Председник Комисије објављује да је јавно 
надметање за предметне катастарске парцеле 
завршено и у случају кад после његовог трећег позива 
нико од присутних учесника не понуди ни почетну цену 
грађевинског земљишта.  
Након објављивања завршетка јавног надметања, не 
могу се подносити накнадне понуде. 
 
Уколико у поступку јавног надметања за предметне 
катастарске парцеле учествује један учесник, односно 
његов овлашћени заступник, јавно надметање се 
завршава када учесник, односно овлашћени заступник 
прихвати почетну цену грађевинског земљишта, 
односно закупнине.  
 
Почетна цена грађевинског земљишта, односно 
закупнине се утврђује као најповољнији износ. 
 
Уколико на јавно надметање не приступи ни један 
учесник, поступак оглашавања ће се поновити. 
 
Учесник јавног надметања не може бити лице које до 
дана подношења пријаве није измирило своје обавезе 
(по основу закупа земљишта, накнаде за уређење 
грађевинског земљишта и накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта) према општини Ада. 
 
По обављеном јавном надметању, а најкасније у року 
од 8 дана, Комисија доставља записник Општинском 
већу, који садржи предлог доношења Решења о 
отуђењу грађевинског земљишта учеснику који је 
понудио највишу цену. 
 
Решење о отуђењу грађевинског земљишта, 
Општинско веће доставља свим учесницима у 
поступку јавног надметања и Одељењу за имовинско–
правне послове општинске управе општине Ада. 
 
XII  Објављивање огласа 
 
Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини општине Ада, 
објаљује се у "Службеном листу општине Ада" и у 
електронском облику путем интернет странице 
Општине. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
Општинско веће                             ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-5-103/2022-03         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА     
Дана:08.08.2022.године              Золтан Билицки с.р. 

Amikor a Bizottság elnökének harmadik felhívására a 
jelenlévők egyike sem kínál magasabb vételárat az 
építkezési telekért, illetve magasabb bérleti díjat, mint 
az utolsó ajánlat, a Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot 
rögzíti a jegyzőkönyvben, és a Bizottság elnöke 
bejelenti, hogy a kataszteri parcellákra kiírt nyilvános 
árverés lezárult.  
A Bizottság elnöke bejelenti, hogy a szóban 
forgókataszteri telkek nyilvános árverése akkor is 
lezárult, ha harmadik felszólítását követően a jelenlévők 
egyike sem ajánlja fel az építkezési telekkezdő árát.  
 
A nyilvános árverés befejezésének bejelentése után 
további ajánlatokat nem lehet benyújtani. 
 
Ha egy résztvevő, azaz meghatalmazott képviselője 
vesz részt a tárgyi kataszteri telkek nyilvános 
árverésének eljárásában, a nyilvános árverés akkor 
fejeződik be, amikor a résztvevő, azaz a 
meghatalmazott képviselője elfogadja az építkezési 
telek kezdő árát, azaz  bérleti díját.  
 
Az építkezési telek kezdő árát, illetve bérleti díját 
határozzák meg a legkedvezőbb összegként. 
 
Ha egy résztvevő sem vesz részt a nyilvános árverésen, 
az árverési eljárás megismétlődik. 
 
A nyilvános árverés résztvevője nem lehet olyan 
személy, aki a kérelem benyújtásának napjáig nem 
teljesítette az Ada község felé fennálló kötelezettségeit 
(földbérlet, építkezési területrendezésének díja és 
építkezési terület használati díja). 
 
A nyilvános árverést követően,de legkésőbb 8 napon 
belül a Bizottság benyújtja a jegyzőkönyvet a Községi 
Tanácsnak, amely tartalmazza az építkezési telek 
elidegenítéséről szólóhatározat elfogadására vonatkozó 
javaslatot, a legmagasabb árat kínálórésztvevőnek. 
 
A Községi Tanács eljuttatja az építkezési telek 
elidegenítéséről szóló határozatot a nyilvános árverési 
eljárás minden résztvevőjéhez, valamint az Adai 
Községi Közigazgatási Hivatal  Vagyonjogi Osztályához. 
 
XII. A pályázat megjelentetése 
 
Ada Község közvagyonában lévő építkezési telek 
elidegenítése céljából nyilvános árverési hirdetményt az 
Ada Község Hivatalos Lapjában és elektronikus 
formában, az Önkormányzat honlapján keresztül kell 
közzé tenni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
Községi Tanács 
Szám: 020-5-103/2022-03  Bilicki Zoltán s.k.  
Keltezés: 2022.08.08. A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
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110. 

 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 100.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Прог. Акт. / Пројекат 1102-0004 Зоохигијена      

Функција 540 Заштита биљног и животињског света  и крајолика 

   Износ 

Екон. класиф. 485 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа– позиција 
76 

100.000,00 
 
 

  Укупно 100.000,00 

 
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:020-3-17/2022-02   
Ада, 14.03.2022. 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  100.000,00 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 
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Fejezet / / 

Program 2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 

Proj.akt./Projekt 1102-0004 Zoohigiénia      

Funkció 540 Flóra és fauna védelem 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 485 Kártérítés állami szerv által 
okozott sérülések vagy károk 
esetén - tételszám 76 

100.000,00 
 
 

  Összesen 100.000,00 

 
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:020-3-17/2022-02 
Ada, 2022.03.14.   
                                 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 40.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 1 Скупштина општине 

Глава / / 

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 2101-0001 Функционисање скупштине    

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

   Износ 

Екон. класиф. 422 Трошкови путовања – 
Позиција 4/1 

40.000,00 
 

  Укупно 40.000,00 

 
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:020-3-48/2022-02   
Ада, 24.06.2022. године    
              Председник општинe 

                                                                                   Золтан Билицки с.р. 
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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  40.000,00 dinár összegben. 

 

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

Költ. klassz. megnevezése Kód Leírás 

Felosztás 1 Községi Képviselő-testülete 

Fejezet / / 

Program 16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 

Proj.akt./Projekt 2101-0001 A képviselő-testület működése    

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

   Összeg 

Gazdasági klassz. 422 Utaztatási költségek - 
tételszám 4/1 

40.000,00 
 

  Összesen 40.000,00 

 

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:020-3-48/2022-02 
Ada, 2022.06.24.    

                                                                                         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 1.000.000,00 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 



10. страна/oldal 

30 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.08.2022. 

2022.08.08. 
 

Прог. Акт. / Пројекат 0602-П1 Манифестација Дани Аде    

Функција 130 Опште јавне услуге 

   Износ 

Екон. класиф. 423 Услуге по уговору – 
Позиција 54 

1.000.000,00 
 

  Укупно 1.000.000,00 

 
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:020-3-49/2022-02   
Ада, 28.06.2022. 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  1.000.000,00 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-P1 Ada napi rendezvények    

Funkció 130 Általános közszolgáltatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 423 Szerződéses szolgáltatások - 
tételszám 54 

1.000.000,00 
 

  Összesen 1.000.000,00 

 
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:020-3-49/2022-02 
Ada, 2022.06.28.    
              Polgármester  

                                                                      Bilicki Zoltán s.k. 

 
 
 
 
 
 
 



11. страна/oldal 

30. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.08.2022. 

2022.08.08. 

 

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 937.828,74 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 јавне услуге 

   Износ 

Екон. класиф. 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали– Позиција 
32 

937.828,74 
 

  Укупно 937.828,74 

 
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:020-3-50/2022-02   
Ада, 29.06.2022. 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  937.828,74  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 
      



12. страна/oldal 

30 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.08.2022. 

2022.08.08. 
 

Funkció 130 Általános közszolgáltatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 482 Adók, kötelező illetékek, 
büntetések és kötbérek - 
tételszám 32 

937.828,74 
 

  Összesen 937.828,74 

 
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:  020-3-50/2022-02 
Ada, 2022.06.29.     
              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 3.600.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 

Назив буџетске класиф. Шифра Опис 

Раздео 5 Општинска управа 

Глава / / 

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Прог. Акт. / Пројекат 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима    
  

Функција 810 Услуге рекреације и спорта 

   Износ 

Екон. класиф. 481 Дотације невладиним 
организацијама– Позиција 
137 

3.600.000,00 
 

  Укупно 3.600.000,00 

 
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: 020-3-56/2022-02/1   
Ада, 18.07.2022. године     
              Председник општинe 

                                                                                    Золтан Билицки с.р. 

 
 
 
 
 



13. страна/oldal 

30. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.08.2022. 

2022.08.08. 

 

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  3.600.000,00 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 14 SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS 

Proj.akt./Projekt 1301-0001 Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek 
támogatása      

Funkció 810 Rekreációs és sport szolgáltatások 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 481 Civil szervezetek támogatása 
- tételszám 137 

3.600.000,00 
 

  Összesen 3.600.000,00 

 
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:  020-3-56/2022-02/1 
Ada, 2022.07.18.   
              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 50.000,00 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 јавне услуге 



14. страна/oldal 

30 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.08.2022. 

2022.08.08. 
 

   Износ 

Екон. класиф. 422229 Остали трошкови за 
пословна путовања у 
иностранство– Позиција 25-
3 

50.000,00 
 

  Укупно 50.000,00 

 
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: 020-3-56/2022-02/2   
Ада, 18.07.2022. 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  50.000,00 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 közszolgáltatás 

   Összeg 

Gazdasági klassz. 422229 Külföldi özleti utak egyéb 
költségei - tételszám 25-3 

 50.000,00 
 

  Összesen 50.000,00 

 
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:020-3-56/2022-02/2 
Ada, 2022.07.18.     
              Polgármester  

                                                                      Bilicki Zoltán s.k. 
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110. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АДА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
Број: 400-1-18/2022-07 
Место и датум: Ада, 21.06.2022. 
 
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 020-4-104/2022-02 од 12.05.2022. 
године (у даљем тексту: Уговор), закљученим  између 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и Општине Ада, 
регулисана су права и обавезе о преносу средстава 
за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у 
насељеним местима Ада и Мол . 
 
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 2: Комуналне 
делатности, Програмске активноти 1102-0008 – 
Управљање и одржавање водоводне 
инфраструктуре и сневдевање водом за пиће, 
Функције 630 – Водоснабдевање, Позиције 80, 
Економске класификације 511, у колони 10  се  
уписује износ од 27.980.342,88 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 
821.910.174,35  динара замењује се износом 
од  849.890.517,23  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
63.384.475,44, замењује се износом од 
91.364.818,32 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 
48.166.946,97 динара  замењује се износом од 
76.147.289,85 динара. 
 
 

2. Код позиције 80, Економске класификације 511, 
износ од 0,00 динара на извору финансирања 07 – 
Трансфери од других нивоа власти  замењује се 

  SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-18/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.06.21.  
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (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 2022. május 12-én kelt 020-4-104/2022-02 számú 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés), amelyet a 
Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti 
Titkárság és Ada község kötöttek, szabályozza az Ada 
és Mohol településeken a vízvezeték-hálózat 
kiépítéséhez és rekonstrukciójához szükséges 
pénzeszközök átutalásával kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket. 
A fentieknek megfelelően Ada község 2022. évi 
költségvetéséről szóló határozat második módosításáról 
szóló határozat külön részében, a 9. szakaszban új 
összeg kerül beépítésre, mégpedig: a felosztés 05 - 
Községi közigazgatás, program 2: Kommunális 
tevékenységek, Programtevékenységek 1102-0008 - 
Vízellátási infrastruktúra kezelése és karbantartása és 
ivóvízellátás, funkciók 630 - Vízellátás; tételszám 80, 
gazdasági besorolás 511, a 10. oszlopba a 
27.980.342,88 dinár 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 821.910.174,35  dinár összegben 
849.890.517,23  dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 63.384.475,44 összeget, a 
91.364.818,32 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733252 kontón - kapitális 
transzferek, szűkebb értelemben, a 
tartománytól a községek szintjének, az 
eszközök egyéb forrásból oszlopban lévő 
48.166.946,97 összeget, a 76.147.289,85 dinár 
összeg váltja  
 

2. Tételszám 80,  gazdasági besorolás 511, a 0,00 dinár 
összeget a pénzelési forráson 07 - Transzferek a 
hatalom egyéb szintjeitől, a 27.980.342,88 dinár összeg 
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износом од 27.980.342,88 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 

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 megfelelőelő irányzatot. 
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: 400-1-22/2022-07 
Место и датум: Ада, 01.07.2022. 
 
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. Решење, број 137-451-498/2022-01 од 17.06.2022. 
године, и Уговором број 137-451-498/2022-01 од 
03.06.2022. године (у даљем тексту: Уговор), 
закљученим  између Покрајинског секретаријата за 
културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама и Библиотеке „Сарваш Габор“ Ада, 
регулисана су права и обавезе о преносу средстава 
за суфиннансирање набавке књига, других 
публикација и електронских књига за јавне општинске 
и градске библиотеке у АП Војводини, по конкурсу у 
2022. години. 
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, Глеве 3 – Библиотека 
„Сарваш Габор“Ада, Програмa 13: Развој културе, 
Програмске активноти 1201-0001 – Функционисање 
локалних установа културе, Функције 820 – Услуге 
културе, Позиције 181, Економске класификације 

  SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-22/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.07.01.  
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (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  137-451-498/2022-01 számú 2022.06.17-ei 
keltezésű határozat, és a  137-451-498/2022-01 számú 
2022.06.03-ai keltezésű szerződés (a további 
szövegben: szerződés), amelyet a Tartományi 
Művelődési,Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság és az adai Szarvas Gábor Könyvtár kötöttek, 
szabályozza a a vajdasági községi és városi könyvtárak 
számára könyvek, egyéb kiadványok és elektronikus 
könyvek vásárlásának társfinanszírozásához szükséges 
pénzeszközök átutalásával kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket a 2022. évi pályázat nyomán. 
A fentieknek megfelelően Ada Község 2022. évi 
költségvetéséről szóló határozat második módosításáról 
szóló határozat külön részében, a 9. szakaszban új 
összeg kerül beépítésre, mégpedig: felosztás 05 - 
Községi közigazgatás. fejezet 3 - Szarvas Gábor 
könyvtár, Ada, program 13: Kulturális fejlesztés, 
Programtevékenységek 1201-0001 - Helyi kulturális 
intézmények működése, Funkció 820 - Kulturális 
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515, у колони 10  се  уписује износ од 115.000,00 
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 
849.890.517,23  динара замењује се износом 
од  850.005.517,23  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
91.361.818,32, замењује се износом од 
91.476.818,32 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 
76.147.289,85 динара  замењује се износом од 
76.262.289,85 динара. 
 

2. Код позиције 181, Економске класификације 515, 
износ од 0,00 динара на извору финансирања 07 – 
Трансфери од других нивоа власти  замењује се 
износом од 115.000,00 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 

szolgáltatások, tételszám 181, gazdasági besorolás 
515, a 10. oszlopba 115.000,00 dinár 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 849.890.517,23  dinár összegben 
850.005.517,23  dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 91.361.818,32 összeget, a 
91.476.818,32 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733252 kontón - kapitális 
transzferek, szűkebb értelemben, a 
tartománytól a községek szintjének, az 
eszközök egyéb forrásból oszlopban lévő 
76.147.289,85 összeget, a 76.262.289,85 dinár 
összeg váltja  

2. Tételszám 181,  gazdasági besorolás 515, a 0,00 
dinár összeget a pénzelési forráson 07 - Transzferek a 
hatalom egyéb szintjeitől, a 115.000,00 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 megfelelőelő irányzatot. 
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: 400-1-35/2022-07 
Место и датум: Ада, 08.07.2022. 
 
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 

  SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-35/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.07.08.  
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (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 
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ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 

 ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 
 
1. Решењем, број 276-401-00-569/1/2022-01 од 
24.05.2022. године, и Уговором број 020-4-174/2022-02 
од 03.08.2022. године (у даљем тексту: Уговор), 
закљученим  између Министарства за бригу о селу, 
Општине Ада и Вероне Шољмоши  (ЈМБГ: 
2911956825059 са пребивелиштем у месту Утрине, 
улице Киш Бездањи Андраша бр. 11) и Виктора Гал 
(ЈМБГ: 0901997820212, са пребивелиштем у месту 
Утрине, улице Петефи Шандора бр. 121) регулисана 
су права и обавезе о додели бесповратних средстава 
за куповину сеоске куће са окућницом на територији 
Републике Србије. 
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 1: Становање, 
урбанизам и просторно планирање,, Програмске 
активноти 1101-0004 – Стамбена подршка, 
Функције 060 – Становање, Позиције 63, Економске 
класификације 472, у колони 10  се  уписује износ од 
1.200.000,00 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 
857.205.517,23  динара замењује се износом 
од  858.405.517,23  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
98.676.818,32, замењује се износом од 
99.876.818,32 динара, у оквиру тога на конту 
733154 Текући наменски трансфери у ужем 
смислу, од Републике, у колони средства из 
осталих извора износ од 7.200.000,00 динара  
замењује се износом од 8.400.000,00 динара. 
 

2. Код позиције 63, Економске класификације 472 
износ од 7.200.000,00 динара на извору финансирања 
07 – Трансфери од других нивоа власти  замењује се 
износом од 8.400.000,00 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. 
 
 
 
 
 
 

és Pénzügyi Osztály meghozza a 
 HATÁROZATOT A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI 

ELŐIRÁNYZAT KIBŐVÍTÉSÉRŐL 
 
1. A 276-401-00-569/1/2022-01 számú 2022.05.24-ei 
határozat, valamint a 2022. augusztus 3-án kelt 020-4-
174/2022-02 számú szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés), amelyet a Vidékgondozási Minisztérium, 
Ada község és Sólymosi Verona (JMBG: 
2911956825059, Törökfalu, Kiss Bezdányi András utca 
11. szám) és Gaál Viktor (JMBG: 0901997820212, 
Törökfalu, Petőfi Sándor utca 121. szám) kötöttek, 
szabályozza a Szerb Köztársaság területén található 
kertes falusi ház vásárlásához nyújtott támogatások 
odaítélésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 
 
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 
1: Lakásügy, Településrendezés és Területrendezés, 
Programtevékenység 1101-0004 Lakástámogatás, 
Funkció 060 Lakás, Tételszám 63, Gazdasági besorolás 
472, a 10 oszlopban, beírásra kerülő összeg 
1.200.000,00 dinár 
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 857.205.517,23  dinár összegben 
858.405.517,23  dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 98.676.818,32 összeget, a 
99.876.818,32 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733154 kontón - Folyó 
rendeltetésszerű transzferek, szűkebb 
értelemben, a köztársaságtól a községek 
szintjének, az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 7.200.000,00 összeget, a 
8.400.000,00  dinár összeg váltja  

2. Tételszám 63,  gazdasági besorolás 472, a 
7.200.000,00 dinár összeget a pénzelési forráson 07 - 
Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől, a 8.400.000,00 
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 megfelelőelő irányzatot. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi 
Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi 
Osztálya visel gondot. 
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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 

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: 400-1-37/2022-07 
Место и датум: Ада, 05.08.2022. 
 
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. Решењем, број 276-401-00-568/1/2022-01 од 
25.05.2022. године, и Уговором број 020-4-175/2022-02 
од 04.08.2022. године (у даљем тексту: Уговор), 
закљученим  између Општине Ада, Пирошке Канчар  
(ЈМБГ: 2311950825076 са пребивелиштем у Кањижи, 
улице Стевана Сремца бр. 9) и Андраша Нађ 
Мељкути (ЈМБГ: 2508977822557, са пребивелиштем у 
месту Утрине, улице Велики пут бр. 36) и Анице Нађ 
Мељкути (ЈМБГ: 2403983825405, са пребивелиштем у 
месту Утрине, улице Велики пут бр. 36) регулисана су 
права и обавезе о додели бесповратних средстава за 
куповину сеоске куће са окућницом на територији 
Републике Србије. 
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 1: Становање, 
урбанизам и просторно планирање,, Програмске 
активноти 1101-0004 – Стамбена подршка, 
Функције 060 – Становање, Позиције 63, Економске 
класификације 472, у колони 10  се  уписује износ од 
1.200.000,00 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 
858.405.517,23  динара замењује се износом 
од  859.605.517,23  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 

  SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-37/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.08.05.  
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (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 276-401-00-568/1/2022-01 számú 2022.05.25-ei 
határozat, valamint a 2022. augusztus 4-én kelt 020-4-
175/2022-02 számú szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés), amelyet Ada község és Kancsár Piroska 
(JMBG: 2311950825076, Magyarkanizsa, Stevan 
Sremac utca 9. szám) és Nagy Mélykúti Andrási (JMBG: 
2508977822557, Törökfalu, Nagy út utca 36. szám),  és 
Nagy Mélykúti Anica (JMBG: 2403983825405, 
Törökfalu, Nagy út utca 36. szám), kötöttek, 
szabályozza a Szerb Köztársaság területén található 
kertes falusi ház vásárlásához nyújtott támogatások 
odaítélésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 
 
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 
1: Lakásügy, Településrendezés és Területrendezés, 
Programtevékenység 1101-0004 Lakástámogatás, 
Funkció 060 Lakás, Tételszám 63, Gazdasági besorolás 
472, a 10 oszlopban, beírásra kerülő összeg 
1.200.000,00 dinár 
 
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 858.405.517,23  dinár összegben 
859.605.517,23  dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
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класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
99.876.818,32, замењује се износом од 
101.076.818,32 динара, у оквиру тога на конту 
733154 Текући наменски трансфери у ужем 
смислу, од Републике, у колони средства из 
осталих извора износ од 8.400.000,00 динара  
замењује се износом од 9.600.000,00 динара. 
 

 
2. Код позиције 63, Економске класификације 472 
износ од 8.400.000,00 динара на извору финансирања 
07 – Трансфери од других нивоа власти  замењује се 
износом од 9.600.000,00 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 

adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 99.876.818,32 összeget, a 
101.076.818,32 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733154 kontón - Folyó 
rendeltetésszerű transzferek, szűkebb 
értelemben, a köztársaságtól a községek 
szintjének, az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 8.400.000,00 összeget, a 
9.600.000,00 dinár összeg váltja  

2. Tételszám 63,  gazdasági besorolás 472, a 
8.400.000,00 dinár összeget a pénzelési forráson 07 - 
Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől, a 9.600.000,00 
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 megfelelőelő irányzatot. 
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: 400-1-38/2022-07 
Место и датум: Ада, 05.08.2022. 
 
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. Решењем, број 276-401-00-573/1/2022-01 од 
25.05.2022. године, и Уговором број 020-4-176/2022-02 
од 04.08.2022. године (у даљем тексту: Уговор), 
закљученим  између Општине Ада, Смиљке 
Бајшански  (ЈМБГ: 0901957825092 са пребивелиштем 
у Молу, улице Народне револуције бр. 10), Милеве 

  SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
Szám:  400-1-38/2022-07 
Helység és keltezés: Ada, 2022.08.05.  
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (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 276-401-00-573/1/2022-01 számú 2022.05.25-ei 
határozat, és a 2022. augusztus 4-én kelt 020-4-
176/2022-02 számú szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés), amelyet Ada község, Bajšanski Smiljka 
(JMBG: 0901957825092 Mohol, Népfelkelés utca 10. 
szám), Pušin Mileva (JMBG: 2805964825063, Űjvidék, 



21. страна/oldal 

30. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.08.2022. 

2022.08.08. 

 

Пушин (ЈМБГ: 2805964825063, са пребивелиштем у 
Новом Саду, улице Димитријевића бр. 71), Милоша 
Дојчиновић (ЈМБГ: 2803983820436, са пребивелиштем 
у Молу, улице Маршала Тита бр. 32) и Драгане 
Дојчиновић  (ЈМБГ: 2003983285011, са 
пребивелиштем у Молу, улице Маршала Тита бр. 32) 
регулисана су права и обавезе о додели 
бесповратних средстава за куповину сеоске куће са 
окућницом на територији Републике Србије. 
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 1: Становање, 
урбанизам и просторно планирање,, Програмске 
активноти 1101-0004 – Стамбена подршка, 
Функције 060 – Становање, Позиције 63, Економске 
класификације 472, у колони 10  се  уписује износ од 
1.200.000,00 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 
859.605.517,23  динара замењује се износом 
од  860.805.517,23  динара. 

 члану 6. у табели, износ на економској 
класификацији Транфери и донације – 730000 
у колони средства из осталих извора износ од 
101.076.818,32, замењује се износом од 
102.276.818,32 динара, у оквиру тога на конту 
733154 Текући наменски трансфери у ужем 
смислу, од Републике, у колони средства из 
осталих извора износ од 9.600.000,00 динара  
замењује се износом од 10.800.000,00 динара. 
 
 
 

2. Код позиције 63, Економске класификације 472 
износ од 9.600.000,00 динара на извору финансирања 
07 – Трансфери од других нивоа власти  замењује се 
износом од 10.800.000,00 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 

Dimitrijevića utca 71. szám), Dojčinović Miloš (JMBG: 
2803983820436, Mohol, Marsall Titó utca 32. szám) és 
Dojčinović Dragana (JMBG: 2003983285011, Mohol, 
Marsall Titó utca 32. szám) kötöttek, szabályozzák a 
Szerb Köztársaság területén kertes falusi ház 
vásárlásához nyújtott támogatások odaítélésével 
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 
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 
1: Lakásügy, Településrendezés és Területrendezés, 
Programtevékenység 1101-0004 Lakástámogatás, 
Funkció 060 Lakás, Tételszám 63, Gazdasági besorolás 
472, a 10 oszlopban, beírásra kerülő összeg 
1.200.000,00 dinár 
 
 
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 859.605.517,23  dinár összegben 
860.805.517,23  dinárra módosul. 

 A 6. szakaszban lévő táblázatban az 
adományok és transzferek - 730000 gazdasági 
besoroláson az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 101.076.818,32 összeget, a 
102.276.818,32 dinár összeg váltja, ennek 
keretében a  733154 kontón - Folyó 
rendeltetésszerű transzferek, szűkebb 
értelemben, a köztársaságtól a községek 
szintjének, az eszközök egyéb forrásból 
oszlopban lévő 9.600.000,00 összeget, a 
10.800.000,00 dinár összeg váltja  
 

2. Tételszám 63,  gazdasági besorolás 472, a 
9.600.000,00 dinár összeget a pénzelési forráson 07 - 
Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől, a 
10.800.000,00 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 megfelelőelő irányzatot. 
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 

 


