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137./ ОДЛУКА 
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138./ ОДЛУКА  
  О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 RENDELET  
       A KÖZVITÁKRÓL..............................................................................................................................................6 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG 

HIVATALOS LAPJA 
 

ГОДИНА LV                         08.11.2022.     БРОЈ 34. 
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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 34/2022 

Деловодни број: 034-34/2022-04 

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

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

Oдговорни уредник Вања Гавриловић. 

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

Излази по потреби. 

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

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 34/2022 szám 

Iktatószám: 034-34/2022-04  

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

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

 Felelős szerkesztő Gavrilović Vanja. 

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

 Igény szerint jelenik meg. 

Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg. 

 



4. страна/oldal 

34 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 

2022.11.08. 
 

 
 

134. 

На основу члана 64. и 74. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022) 
сходно члану 67.став 1. тачка 1. Пословника 
Скупштине општине („Службени лист општине Ада“, 
бр. 4/2020 и 35/2020) на седници Скупштине општине 
Ада, одржаној дана 07.11.2022. године, донета је 

 
 

ОДЛУКА 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА 
 
 
I 

Потврђује се мандат за одборника Скупштине 
општине Ада Зорану Драгину из Аде, ул. Лазе 
Костићабр. 16, изабраног са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 
 

II 
Мандат одборника из тачке I ове Одлуке 

почиње да тече даном доношења ове Одлуке. 
 
 

III 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 
Одлуке. 
 

IV 
По утврђивању правноснажности, Одлуку 

објавити у „Службеном листу општине Ада“. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 020-10/2022-01  ПРЕДСЕДНИК СО АДА                      
Ада, 07.11.2022.године     Тобиаш Јожеф с.р. 

 A helyhatósági választásokról szóló törvény 
(SZK Hivatalos Közlönye; 14/2022 szám) 64. és 74. 
szakasza alapján,  az Ada község ügyrendje (Ada 
Község Hivatalos Lapja; 4/2020 és 35/2020 számok) 67. 
szakasza 1, bekezdése 1. pontjának megfelelően , 
Ada Község Képviselő-testülete a 2022.11.07-én 
megtartott ülésén meghozta a 

 
HATÁROZATOT 

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
KÉPVISELŐÉNEK MANDÁTUMA 

MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete megerősíti  
Dragin Zoran, Ada, Laza Kostić 16. szám alatti lakos, 
képviselői mandátumát Ada Község Képviselő-
testületében az „ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT” választási listáról. 
 

II. 
A jelen határozat I. pontja szerinti képviselő 

mandátuma e határozat meghozatalának napjától 
kezdődik. 

 
III. 

E határozat ellen a Közigazgatási Bíróságon 
lehet panaszt emelni, a jelen határozat meghozatala 
napjától számított 48 órás határidőben. 

 
IV. 

A jogerősség megállapítását követően, a 
határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
Ada Község Képviselő-testülete 
Szám:020-10/2022-01     Tóbiás József  s.k. 
Ada, 2022.11.07-én   ADA KKT ELNÖKE  

 
 

135. 

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. закон,  47/2018 и 111/2021 - 
др. закон), члана 48. и члана 49. Статута општине Ада 
(„Сл. лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 
32/2020), и члана 55. Пословника СО Ада („Сл. лист 
општине Ада“, број 4/2020 и 35/2020), Скупштина 
општине Ада на седници одржаној 07.11.2022. године 
доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ 
 

  A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 
101/2016-m.törv., 47/2018 és 111/2021 – m.törv. 
számok) 36. szakasza,    Ada község statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. 
számok) 48. szakasza és 49. szakasza, és Ada KKT 
ügyrendje (Ada Község Hivatalos Lapja, 4/2020. és 
35/2020. számok) 55. szakasza alapján,   Ada Község 
Képviselő-testülete, a 2022.11.07-én tartott ülésén 
meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

TAGJAI MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 



5. страна/oldal 

34. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 

2022.11.08. 

 

I 
У Одбор за буџет и финансије, разрешава се Снежане 
Миланов из Мола, бира се Зоран Драгин из Аде, до 
истека мандата Скупштине Општине. 
 
 

II 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број:02-34/2022-01           ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 07.11.2022.године    Тобиаш Јожеф с.р. 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete a Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottságban felmenti  Snežana Milanov 
moholi lakost, helyére Zran Dragin adai lakost  választja 
a  Községi Képviselő-testület mandátumának lejártáig. 
 

II. 
A jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-34/2022-01       Tóbiás József s.k. 
Ada, 2022.11.07-én   ADA KKT ELNÖKE 

 
 
 
 

136. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон, 
101/2016- др. закон,  47/2018 и 111/2021 - др. закон), 
члана 48. и члана 49. Статута општине Ада („Сл. лист 
општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), и 
члана 55. Пословника СО Ада („Сл. лист општине 
Ада“, број 4/2020 и 35/2020), Скупштина општине Ада 
на седници одржаној 07.11.2022. године доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ И ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
I 

У Одбор за планирање и изградњу и за комуналне 
делатности,уместо Шоти Ернеа, бира се Егон Пецко 
из Аде, до истека мандата Скупштине Општине. 
 
 

II 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Ада“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број:02-35/2022-01  ПРЕДСЕДНИК СО АДА, 
Ада, 07.11.2022. године      Тобиаш Јожеф с.р. 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv., 
47/2018 és 111/2021 – m.törv. számok) 36. szakasza,    
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 48. szakasza 
és 49. szakasza, és Ada KKT ügyrendje (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 4/2020. és 35/2020. számok) 55. 
szakasza alapján,   Ada Község Képviselő-testülete, a 
2022.11.07-én tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI 
TEVÉKENYSÉGÜGYI  BIZOTTSÁG TAGJAI 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete a Tervezési, Építési és 
Közművesítési Tevékenységügyi Bizottságba Sóti Ernő, 
helyére Peckó Egon adai lakost  választja a  Községi 
Képviselő-testület mandátumának lejártáig. 
 

II. 
A jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám:02-35/2022-01      Tóbiás József s.k. 
Ada, 2022.11.07-én     ADA KKT ELNÖKE 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. страна/oldal 

34 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 

2022.11.08. 
 

 

137. 

На основу члана 26. Закона о планском систему 
Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 
30/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр.129/2007; 83/2014- др. 
закон; 101/2016, 47/18 и 111/2021) и члана 19. став 1. 
тачка 1. и члана 44. став 1. тачка 3. Статута општине 
Општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 
11/2019, 20/2019 и 32/2020),  
 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 
07.11.2022. године,  доноси 
  

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

АДА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ 
 
  

Члан 1.   
Усваја се Средњорочни плана општине Ада за период 
од 2022. до 2024. године.  
  

Члан 2.  
Ова одлука сe објављује у „Службеном листу општине 
Ада“. 
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број: 30-1/2022-01                      ПРЕДСЕДНИК СО АДА  
Ада, 07.11.2022.године                   Јожеф Тобиаш с.р. 

 A Szerb Köztársaság tervrendszeréről szóló törvény 
(SZK Hivatalos Közlönye, 30/2018 számok) 26. 
szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 
101/2016-m.törv., 47/2018. és 111/2021 számok) 32. 
szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 10/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 
19. szakasza 1. bekezdésének, 1. pontja és 44. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján,  
Ada Község Képviselő-testülete a 2022.11.07-án tartott 
ülésén meghozta a  
 

HATÁROZATOT  
ADA KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL A 2022 - 2024. TARTÓ 
IDŐSZAKRA 

  
1.szakasz   

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja Ada község 
középtávú tervét a 2022 - 2024. tartó időszakra  
 

2.szakasz  
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   
Szám:30-1/2022-01                          Tóbiás József s.k.                              
Ada, 2022.11.07.                     ADA KKT ELNÖKE  

 
 

138. 

На основу члана 44. став 1. тачка 7. и члана 
103. став 5. Статута општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 
07.11.2022. године , донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 
 

     I Основне одредбе 
 

Предмет одлуке 
 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују начин и 
поступак организовања и спровођења јавне расправе 
у поступку доношења прописа и других oпштих аката, 
односно планских докумената из надлежности 
општине Ада (у даљем тексту: Општина). 

 
 

Појам јавне расправе 
 
Члан 2. 

Јавна расправа представља скуп различитих 
активности, предузетих у унапред предвиђеном 
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 

 Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 44. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján, Ada 
Község Képviselő-testülete a 2022.11.07-én tartott 
ülésén meghozta a  

 
 

RENDELETET A KÖZVITÁKRÓL 
 

I.   Alaprendelkezések 
 

A rendelet tárgya 
 

1.szakasz 
A jelen rendelettel a KKT közelebbről rendezi a 

közviták megszervezésének és lefolytatásának módját, 
jogszabályok és más általános aktusok, illetve 
tervdokumentációk meghozatalának az eljárásában, 
amelyek Ada község hatáskörébe tartoznak (a 
továbbiakban: község). 
 

A közvita fogalma 
 

2.szakasz 
A közvita különféle aktivitások halmazát képezi, 

amelyeket az előre előirányozott időkeretben 
foganatosítanak, a polgárok javaslatainak és 
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ставова грађана у поступку припремео дређено гакта.  
Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, 
одлуке, плана и другог акта у припреми), ако овом 
одлуком није другачије предвиђено, а може се 
спровести и раније на предлог органа надлежног за 
припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет 
јавне расправе. 

 
Јавна расправа обавезно подразумева: 

- прибављање предлога, сугестија и мишљења 
грађана и осталих учесника у јавној расправи 
у писаној или електронској форми и 
 

- организовање најмање једног отвореног 
састанка представника надлежних органа 
Општине, односно јавних служби са 
заинтересованим грађанима, представницима 
удружења грађана и средстава јавног 
обавештавања (у даљем тексту: отворени 
састанак). 
Орган надлежан за организовање јавне 

расправе је дужан да грађанима из свих делова 
Општине обезбеди учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту 
Општине, а изузетно се може организовати и ван 
седишта, на предлог органа надлежног за припрему и 
утврђивање нацрта акта који је предмет јавне 
расправе. 

О питањима која су од значаја за целу 
заједницу, јавнара справа сеорганизује за целу 
територију Општине, а у случају да се јавна расправа 
спроводи о питању од интереса за грађане са дела 
територије или за одређену категорију грађана, јавна 
расправа се може организовати само за тај део, 
односно у оквиру те категорије грађана. 

 
Време трајања јавне расправе 

 
Члан 3. 

Јавна расправа траје најмање 15 а најдуже 30 
дана. 

Време трајања јавне расправе утврђује орган 
надлежан за њено огранизовање и спровођење. 

 
 
Објављивање отпочињања рада на 

припреми прописа 
 

Члан 4. 
Орган Општине надлежан за припрему 

прописа дужан је да на интернет презентацији 
Општине и на други примерен начин обавести јавност 
да је тпочео рад на припреми прописа који доноси 
скупштина. 

Обавештење из става 1. овог члана, објављује 
се у року од седам дана од дана почетка израде тог 
прописа. 

 
Врсте јавних расправа 

 
Члан 5. 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна 
расправа и јавна расправа по захтеву, односно 

álláspontjainak a beszerzése céljából egy bizonyos 
aktus előkészítésének az eljárásában.  
A közvitát az aktustervezetről (statútum, rendelet, terv 
és más előkészületben levő aktus) kell lefolytatni, ha a 
jelen rendelet ezt másképpen nem irányozza elő, és 
lefolytatható korábban is, az aktustervezet 
előkészítésében és megerősítésében a hatásköri szerv 
javaslatára, amely tárgya a közvitának. 

A közvitán kötelezően értendő: 
- a polgárok és a közvita más résztvevői 

javaslatainak, sugallatainak és véleményének a 
beszerzése, írásos vagy elektronikus formában, 
és 

- a község hatásköri szervei, illetve a 
közszolgálatok képviselőinek legalább egy 
nyitott ülésének a megszervezése az érdekelt 
polgárokkal, polgárok egyesületeinek 
képviselőivel és a tömegtájékoztatási 
eszközökkel (a továbbiakban: nyílt ülés). 
 
A közvita megszervezésében hatáskörrel 

rendelkező szervköteles a község minden részéről 
biztosítani a közvitán való részvételt. 

A nyílt ülést a község székhelyén kell 
megszervezni, és kivételesen megszervezhető a 
székhelyén kívül is, az aktustervezet előkészítésében és 
megerősítésében hatáskörrel rendelkező szerv 
javaslatára, amely a közvita tárgya. 

 Az egész közösségre jelentős kérdésekről, a 
közvitát a község egész területén meg kell szervezni, és 
amennyiben a közvitát a polgárok érdekeit érintő 
kérdésről folytatják le az egész területen vagy a 
polgárok bizonyos kategóriájára, a közvita 
megszervezhető csak arra a részre, illetve a polgárok 
azon kategóriájának keretében.  

 
A közvita időtartama 

 
3. szakasz 

A közvita legkevesebb 15 napig, legfeljebb 
pedig 30 napig tart. 

A közvita időtartamát az annak 
megszervezésében és lefolytatásában hatáskörrel 
rendelkező szerv állapítja meg. 

 
A jogszabály előkészületein végzett      
munka megkezdésének közzététele 

 
4.szakasz 

A község hatásköri szerve a jogszabály 
előkészítésében köteles a község hivatalos honlapján 
és más megfelelő módon tájékoztatni a nyilvánosságot, 
hogy megkezdte a munkát a jogszabály előkészítésén, 
amelyet a képviselő-testület hoz meg. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti 
tájékoztatást közzé kell tenni hét nappal a jogszabály 
kidolgozásának megkezdése előtt. 

 
A közviták fajtái 

 
5.szakasz 

A közvita lehet: kötelező közvita és nyilvános 
közvita kérelemre, illetve javaslatra (a továbbiakban: 
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предлогу (у даљемтексту: факултативна јавна 
расправа). 

Обавезна јавна расправа је јавна расправа 
која се обавезно спроводи у поступку припреме аката 
утврђених овом одлуком у складу са законом, односно 
Статутом. 

Факултативна јавна расправа је јавна 
расправа која се може спровести у поступку 
доношења других општих аката из надлежности 
скупштине Општине, под условима и по поступку 
предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом. 

 
 
II           Обавезна јавна расправа 
 
Када се спроводи обавезна јавна расправа 

 
Члан 6. 

Јавна расправа обавезно се организује и 
спроводи: 

 у поступку припреме Статута; 

 у поступку припреме буџетa Општине (у делу 
планирања инвестиција); 

 у поступку припреме Плана развоја и 
докумената јавних политика Општине; 

 у поступку утврђивања стопа изворних 
прихода Општине; 

 у поступку припреме просторних и 
урбанистичких планова; 

 у другим случајевима предвиђеним законом и 
Статутом. 
Орган Општине надлежан за припрему 

прописа и другог акта из става 1. овог члана, односно 
радно тело скупштине Општине образовано за његову 
припрему, дужно је да поред обавештења из члана 4. 
ове одлуке објављује и информације и податке, 
односно повезана документа од значаја за припрему 
прописа и другог акта из става 1. овог члана, ако је то 
предвиђено овом одлуком. 

 
 
Обавештење са информацијама и подацима, 

односно документацијом из става 2. овог члана, 
објављује се у року од седам дана од дана почетка 
израде прописа и другог акта из става 1. овог члана. 

 
 
 

Организовање и спровођење обавезне 
јавне расправе 

 
Члан 7. 

Обавезну јавну расправу организује и 
спроводи Општинско веће, на начин и у време које 
предложи орган, односно радно тело скупштине 
надлежно за утврђивање, односно за припрему 
нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на 
начин и по поступку прописаном овом одлуком за 
јавну расправу о нацрту општег акта, ако овом 
одлуком није другачије предвиђено. 

 
 

 

fakultatív közvita). 
 
A kötelező közvita olyan közvita, amelyet 

kötelezően le kell folytatni az aktus előkészítési 
eljárásában, amelyet a jelen rendelettel határozunk 
meg, összhangban a törvénnyel, illetve a statútummal. 

 A fakultatív közvita olyan közvita, amely 
lefolytatható más általános aktusok meghozatalának az 
eljárásában a község képviselő-testületének a 
hatásköréből, a feltételekkel és az eljárás szerint, 
amelyet a jelen rendelet irányoz elő, összhangban a 
statútummal. 
 

II.      Köztelező közvita 
 

Amikor kötelező közvita lefolytatására kerül 
sor 
6.szakasz 

A közvitát kötelezően meg kell szervezni és le 
kell folytatni: 

 a statútum előkészítésének eljárásában, 

 a község költségvetése előkészítésének 
eljárásában (a tervezett beruházások részében), 

 a község fejlesztési tervének és közpolitikai 
dokumentumainak készítése során; 

 a községi forrásjövedelem, kulcsa 
megállapításának eljárásában 

 a területrendezési- és településrendezési tervek 
előkészítésének eljárásában, 

 más, a törvénnyel, és a statútummal 
előirányozott esetekben. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti 
jogszabály és más aktus előkészítésében hatáskörrel 
rendelkező községi szerv, illetve a község képviselő-
testületének a munkatestülete, amelyet annak 
előkészítésére alakítottak, köteles a jelen rendelet 
4.szakasza szerint a tájékoztatás mellett közzétenni az 
információt és az adatokat, illetve a kapcsolódó 
dokumentumokat, amelyek jelentősek a jelenszakasz 1. 
bekezdése szerinti jogszabály vagy más aktus 
előkészítésében, ha ezt a jelen rendelet előirányozza. 

A tájékoztatást az információkkal és az 
adatokkal, illetve a dokumentációval, a jelen szakasz 2. 
bekezdése szerint, a jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti jogszabály vagy más általános aktus 
kidolgozásának megkezdése előtt hét nappal kell 
közzétenni. 

 
A közvita megszervezése és lefolytatása 

 
 

7.szakasz 
A kötelező közvitát a Községi Tanács szervezi 

meg és folytatja le, a módon és időben, amelyet a szerv, 
illetve a képviselő-testület munkatestülete javasol, 
amely hatáskörrel rendelkezik az aktustervezet 
megerősítésére, illetve előkészítésére. 

A kötelező közvitát a jelen rendelettel 
előirányozott módon és eljárásban kell lefolytatni az 
általános aktusról való közvitára, ha a jelen rendelet ezt 
másképpen nem irányozza elő.  
 
 
 



9. страна/oldal 

34. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 

2022.11.08. 

 

Јавна расправа у поступку припреме Статута 
Јавна расправа о нацрту статута, односно одлуке 

о промени статута 
 

Члан 8. 
У поступку доношења новог или промене 

постојећег Статута, јавна расправа се спроводи о 
нацрту Статута, односно нацрту одлуке о промени 
Статута. 

Радно тело скупштине Општине надлежно за 
припрему нацрта Статута, односно нацрта одлуке о 
промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 
4. ове одлуке објави и основне информације о 
планираним решењима која ће бити предложена. 

 
 
 

Када се не мора спровести јавна расправа 
 

Члан 9. 
Ако се промена Статута предлаже само ради 

усклађивања са законом које се врши путем 
преузимања прецизних законских решења, скупштина 
Општине може актом о приступању промени Статута 
одлучити да се јавна расправа не спроведе, ако 
законом није другачије предвиђено. 

 
 

Јавна расправа у поступку припреме буџета (у 
делу планирања инвестиција) 

 
Када се спроводи јавна расправа 

 
Члан 10. 

У поступку припреме буџета, јавна расправа 
се спроводи о нацрту одлуке о буџету (у делу 
планирања инвестиција). 
 
 

Консултације у поступку припреме буџета које 
претходе јавној расправи 

 
Члан 11. 

У припреми за израду предлога финансијског 
плана, директни корисник буџета може одлучити да о 
предлозима расхода и издатака из своје надлежности, 
а нарочито о предлозима идеја за капиталне пројекте, 
консултује грађане и друге заинтересованестране и 
циљне групе путем јавне анкете, односно другог 
облика консултовања. 

 
Приликом утврђивања предлога расхода и 

издатака за укључивање у предлог финансијског 
плана, а нарочито предлога капиталних пројеката, 
директних корисника буџета, води рачуна о 
предлозима и сугестијама добијеним током 
консултација уколико су претходно спроведене у 
складу са ставом 1. овог члана и информације о 
резултатима консултација доставља уз образложење 
предлога финансијског плана органу надлежном за 
финансије. 

 
 

Közvita a statútum előkészítésének az eljárásában 
Közvita a statútum tervezetről, illetve a 

statútummódosításáról szóló rendeletről 
 

8.szakasz 
Az új statútum, illetve a meglévő statútum 

módosításának az eljárásában a közvitát a statútum 
tervezetéről, illetve a statútum módosításáról szóló 
rendeletről kell lefolytatni. 

A község képviselő-testületének a 
munkatestülete, amely hatáskörrel rendelkezik a 
statútum tervezetének, illetve a statútum módosításáról 
szóló rendeletnek az előkészítésében, köteles a jelen 
rendelet 4. szakasza szerinti tájékoztatás mellett 
közzétenni az alapvető információt a tervezett 
megoldásokról, amelyek javasolva lesznek. 

 
Mikor kell lefolytatni a közvitát 

 
9.szakasz 

Ha a statútum módosítását csak a törvénnyel 
való összehangolás céljából javasolják, amelyet a precíz 
törvényi megoldások átvételével eszközölnek, a község 
képviselő-testülete az aktusával a statútummódosítása 
megkezdéséről dönthet úgy, hogy a közvitát nem 
folytatja le, ha a törvény ezt másképpen nem 
szabályozza. 

 
Közvita a község költségvetése előkészítésének 
eljárásában (a tervezett beruházások részében) 

 
Mikor kell lefolytatni a közvitát 

 
10.szakasz 

A község költségvetése előkészítésének 
eljárásában a közvitát a költségvetésről szóló határozat 
tervezetéről kell lefolytatni (a tervezett beruházások 
részében). 
 

Egyeztetések a költségvetés előkészítésének 
eljárásában amelyek a közvitát megelőzik 

 
11.szakasz 

A pénzügyi tervjavaslat elkészítésének 
előkészítése során a költségvetés közvetlen használója 
dönthet úgy, hogy konzultál a polgárokkal és más 
érdekeltekkel és célcsoportokkal a hatáskörükbe tartozó 
ráfordításokra és kiadásokra vonatkozó javaslatokról, 
különösen a nagyberuházási projektekre vonatkozó 
ötletekről, a nyilvános felmérés, illetve a konzultáció 
más formájában. 

A pénzügyi tervjavaslatban szerepeltetni kívánt 
kiadási és ráfordítási javaslatok, különösen a 
nagyberuházási javaslatok, a költségvetés közvetlen 
igénybe vevőire vonatkozó javaslatok 
meghatározásakor figyelembe veszi az egyeztetések 
során beérkezett javaslatokat, sugallatokat, amennyiben 
azokat korábban lebonyolították a jelen szakasz 1. 
bekezdése szerint, és az egyeztetések eredményéről a 
pénzügyi terv javaslatának magyarázatával együtt 
tájékoztatást nyújt be a pénzügyekért felelős szervnek. 
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Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 
 
 

Члан 12. 
Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о 

буџету Општинско веће, мора објавити најмање 10 
дана пре дана одржавања јавне расправе. 

Уз позив за спровођење јавне расправе о 
нацрту одлуке о буџету, поред образложеног нацрта 
плана објављују се и информације о резултатима 
консултација уколико су претходно спроведене у 
складу са чланом 12. ове одлуке. 

 
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

обавезно укључује и представљање и разматрање 
инвестиционог дела буџета, односно капиталних 
пројеката, расхода и издатака. 

 
Приликом утврђивања предлога расхода и 

издатака за укључивање у буџет, а нарочито предлога 
капиталних пројеката, oрган надлежан за утврђивање 
предлога одлуке о буџету, води рачуна о предлозима и 
сугестијама добијеним током јавне расправе. 

 
Јавна расправа у поступку припреме планских 

докумената Општине 
Када се спроводи јавна расправа 

 
Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку 
припреме: 

 Плана развоја Општине, 

 Документа јавне политике (стратегија, 
програм, концепт политике и акциони 
план). 

Јавна расправа у припреми Плана развоја 
 

Члан 14. 
Јавна расправа у припреми Плана развоја 

Општине спроводи се по поступку прописаном 
посебном одлуком скупштин еопштине којом се ближе 
одређује садржина и поступак доношења Плана 
развоја у складу са прописом Владе Републике Србије 
којим се утврђују обавезни елементи плана развоја 
(Уредба о обавезним елементима плана развоја 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе). 
 
 
 

Објављивање отпочињања рада на документу 
јавне политике 

 
Члан 15. 

Орган надлежан за припрему документа јавне 
политике је дужан да на интернет презентацији 
Општине, односно на други примерен начин, обавести 
јавност да је отпочео рад на припреми документа 
јавне политике који доноси скупштина, у року од 
седам радних дана од дана почетка израде тог 
документа. 

 
 
 
 

Közvita a költségvetésről szóló határozat 
tervezetéről 

 
12.szakasz 

A költségvetésről szóló határozat tervezetéről a 
közvitára való meghívót a Községi Tanácsnak közzé kell 
tennie legalább 10 nappal a közvita megtartása előtt. 

A költségvetésről szóló határozat tervezetéről 
szóló közvita lefolytatásáról szóló meghívó, az indokolt 
terv tervezete mellett közzé kell tenni az információkat a 
konzultáció eredményeiről, amennyiben azt előzőleg 
lefolytatták a jelen rendelet 12. szakaszával 
összhangban. 

A költségvetésről szóló határozat tervezetéről 
szóló közvita kötelezően magába foglalja a költségvetés 
beruházási részének, illetve a nagyberuházási 
projektek, ráfordítások és kiadások bemutatását és 
megvitatását. 

A költségvetésről szóló határozati javaslatot 
megállapító szerv a kiadási és ráfordítások, kiváltképp a 
nagyberuházási projekt javaslatok költségvetésbe való 
bevonásakor figyelembe veszi a közvita közben 
beérkezett előterjesztéseket, javaslatokat. 

 
Közvita a község tervdokumentációi előkészítése 

eljárásában 
Mikor kell lefolytatni a közvitát 

 
13. szakasz 

A közvitát az alábbiak előkészítése eljárásában 
kell lefolytatni: 

- a község fejlesztési terve 
- a közpolitika dokumentumok (stratégia, 

program, politikai konceptus és 
akcióterv). 

Közvita a fejlesztési terv előkészületében 
 

14.szakasz 
A község fejlesztési terve előkészítésében a 

közvitát a község képviselő-testülete külön rendeletével 
előirányozott eljárásban kell lefolytatni, amellyel 
közelebbről rendezi a fejlesztési terv tartalmát és 
meghozatalának eljárását, összhangban az Szerb 
Köztársaság Kormányának előírásával, amellyel 
megállapítja a fejlesztési terv kötelező elemeit. 
(Kormányrendelet az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység fejlesztési tervének kötelező 
elemeiről). 
 

A közpolitikai dokumentum munkája 
megkezdésének közzététele 

 
15.szakasz 

A közpolitikai dokumentum előkészítésében 
hatáskörrel rendelkező szerv köteles a község hivatalos 
honlapján, illetve más megfelelő módon tájékoztatni a 
nyilvánosságot, hogy megkezdte a munkáját a 
közpolitikai dokumentum kidolgozásán, amelyet a 
képviselő-testület hoz meg, ezen dokumentum 
kidolgozásának megkezdése előtt legalább hét 
munkanapon belül. 
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Консултације у припреми докумената јавне 
политике 

 
Члан 16. 

Орган надлежан за припрему документа јавне 
политике је дужан да омогући учешће свих 
заинтересованих страна и циљних група у процесу 
консултација које сe проводe током израде документа 
јавних политика,тј. током спровођења ex-ante анализе 
ефеката, користећи примерену технику консултација 
(фокус група, округли сто, полуструктурирани интервју, 
панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у 
складу са законом који уређује плански систем и 
подзаконским актом којим се уређује управљање 
јавним политикама (у даљем тексту: Уредба). 

 
 
Орган из става 1 овог члана информише 

учеснике консултација о резултатима спроведених 
консултација, а посебно о разлозима због којих 
одређене сугестије нису прихваћене и дужан је да 
информације о резултатима консултација 
спроведених у свим фазама израде документа јавне 
политике објави на интернет презентацији општине 
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка 
консултација. 

Информација о резултатима спроведених 
консултација обухвата нарочито: податке о 
консултованим странама, обиму и методима 
консултација, питањима о којима се расправљало 
током консултација, затим примедбама, сугестијама и 
коментарима који су узети у разматрање и онима који 
нису уважени, као и о разлозима за њихово 
неприхватање. 

Орган из става 1. овог члана може, имајући у 
виду резултате консултација које спроводи током 
израде документа јавних политика, донетих одлуку да 
у радну групу за израду тог документа укључи 
репрезентативне представнике заинтересованих 
страна и циљних група. 

 
 

Јавна расправа у припреми докумената јавне 
политике 

 
Члан 17. 

Општинско веће је дужно да пре подношења 
скупштини Општине на разматрање и усвајање 
документа јавне политике, организује и спроведе јавну 
расправу о документу јавне политике, осим у 
случајевима одређеним Уредбом. 

 
Поступак јавне расправе започиње 

објављивањем јавног позива за учешће у јавној 
расправи са програмом јавне расправе, на интернет 
презентацији општине. 

Јавни позив обавезно садржи:  
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и 
седиште); 
2) назив документа јавне политике који је 
предмет јавне расправе; 
3) област планирања и спровођења јавних 
политка; 

Konzultáció a közpolitikai dokumentum 
előkészítésében 

 
16.szakasz 

A közpolitikai dokumentum előkészítésében 
hatáskörrel rendelkező szerv köteles lehetővé tenni 
minden érdekelt félnek és célcsoportnak a részvételét a 
konzultációs folyamatban, amelyet a közpolitikai 
dokumentum kidolgozása során folytat le, azaz az ex-
ante hatáselemzés lefolytatása során, felhasználva a 
megfelelő műszaki konzultációt (fókuszcsoportok, 
kerekasztal, félszerkezetű interjúk, panel, körkérdés, 
írásos kommentárok begyűjtése), összhangban a 
törvénnyel, amely a tervrendszert és a törvénynél 
alacsonyabb rendű aktusok rendeznek, amelyek 
rendezik a közpolitika igazgatását (a továbbiakban: 
Kormányrendelet). 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szerv 
tájékoztatja a konzultáció résztvevőit a lefolytatott 
konzultációk eredményeiről, és különösen azokról, 
amelyek miatt bizonyos sugallatokat nem fogadtak el és 
köteles a tájékoztatásokat a konzultációk eredményeiről, 
a közpolitikai dokumentum kidolgozásának minden 
szakaszáról közzétenni a község hivatalos honlapján, a 
konzultációk befejezésétől számított legtöbb 15 napon 
belül. 

A lefolytatott konzultációk eredményéről szóló 
információ különösen felöleli: az adatokat a konzultált 
felekről, a konzultációk terjedelméről és módszereiről, a 
kérdésekről, amelyekről vitát folytattak a konzultációk 
során, majd a megjegyzésekről, sugallatokról és 
kommentárokról, amelyeket megvitattak, és azokról is, 
amelyeket nem méltányoltak, valamint az el nem 
fogadásuk okáról. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szerv, 
tekintettel a konzultációk eredményeire, amelyeket 
lefolytatott a közpolitikai dokumentum kidolgozása 
során, hozhat határozatot, hogy ezen dokumentum 
kidolgozására a munkacsoportba bekapcsolja az 
érdekelt felek és a célcsoportok reprezentatív 
képviselőit. 

 
Közvita a közpolitikai dokumentum előkészítésében 
 
 

17.szakasz 
A Községi Tanács köteles a község képviselő-

testületének a közpolitikai dokumentum megvitatásra és 
elfogadásra való benyújtása előtt megszervezni és 
lefolytatni a közpolitikai dokumentumról a közvitát, 
kivéve a Kormányrendeletben meghatározott 
esetekben. 

A közvita eljárása a közfelhívás közzétételével 
kezdődik, a közvitában valórészvételre a közvita 
programjával a község hivatalos honlapján. 

 
A közfelhívás tartalmazza:  
1) az adatokat a javaslattevőről és a 
meghozóról (név és székhely), 
2) a közpolitikai dokumentum nevét, amely 
tárgya a közvitának, 
3) a közpolitika tervezésének és lefolytatásának 
a területét, 
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4) информације о образовању и саставу радне 
групе која је припремила предлог документа 
јавне политике. 
Програм јавне расправе обавезно садржи: 
1) предлог документа јавне политике који је 
предмет јавне расправе; 
2) рок за спровођење јавне расправе; 
3) важне информације о активностима које се 
планирају у оквиру јавне расправе(одржавање 
округлих столова, трибина, адресу и време 
њиховог одржавања и др.); 
4) информације о начину достављања 
предлога, сугестија, иницијатива и коментара; 
 
5) друге податке значајне за спровођење јавне 
расправе. 
Јавна расправа траје најмање 15 а најдуже 30 

дана, а рок за достављање иницијатива, предлога, 
сугестија и коментара у писаном или електронском 
облику износи најмање 15 дана од дана објављивања 
јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о 
документу јавне политике, обавезно се објављује и 
информација о резултатима консултација из члана 17. 
ове одлуке спроведених до почетка јавне расправе. 

 
Уз предлог документа јавне политике који је 

предмет јавне расправе, прилаже се и извештај о 
спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и 
закона који уређује плански систем. 

 
Извештај о спроведеној јавној расправи о 

документу јавне политике 
 

Члан 18. 
Општинско веће је дужно да извештај о 

спроведеној јавној расправи објави на интернет 
презентацији општине, најкасније седмог радног дана 
пре подношења скупштини на разматрање и усвајање 
документа јавне политике. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито 
садржи податке о: 

-   времену и месту одржавања јавне 
расправе; 

-   заступљености јавног сектора, невладиног 
сектора и привреде; 

-   датим сугестијама у погледу дефинисања 
посебних циљева и мера за постизање тих 
циљева, као и избора институција 
надлежних за њихово спровођење и 
формулисања показатеља учинка јавних 
политика, односно мера; 

-  начину на који су сугестије уграђене у 
предлог документа јавне политике и ако 
нису, из којих разлога то није учињено.  

 
 
Извештај о спроведеној јавној расправи 

прилаже се уз предлог документа јавне политике који 
се подноси скупштини на усвајање. 

 
 
 
 

4) információt a munkacsoport megalakításáról 
és összetételéről, amely előkészítette a 
közpolitikai dokumentum javaslatát. 
A közvita programja kötelezően tartalmazza: 
1) a közpolitikai dokumentum javaslatát, amely 
tárgya a közvitának, 
2) a közvita lefolytatásának határidejét, 
3) a fontos információkat az aktivitásokról, 
amelyeket a közvita keretében terveznek 
(kerekasztalok, tribünök megtartása, azok 
megtartásának címét és idejét stb.), 
4) információt a javaslatok, sugallatok, 
kezdeményezések és kommentárok 
megküldéséről, 
5) más adatokat, amelyek jelentősek a közvita 
lefolytatásában. 
A közvita legkevesebb 15, legtovább pedig 30 

napig tarthat, és a kezdeményezések, javaslatok, 
sugallatok és kommentárok megküldésének határideje 
írásos vagy elektronikus formában a közfelhívás 
közzétételétől legtöbb 15 napot tesz ki. 

A közfelhívás mellé a közvita lefolytatásáról a 
közpolitikai dokumentumról, kötelezően közzé kell tenni 
a konzultációk eredményéről szóló információt, a jelen 
rendelet 17. szakasza szerint, amelyeket a közvita 
kezdetéig lefolytattak. 

A közpolitikai dokumentum javaslata mellett, 
amely tárgya a közvitának, csatolni kell a lefolytatott 
hatás elemzésről szóló jelentést, a Kormányrendelet és 
a törvényértelmében, amelyek rendezik a tervrendszert. 

 
Jelentés a közpolitikai dokumentumról lefolytatott 

közvitáról 
 

18.szakasz 
A Községi Tanács köteles a lefolytatott 

közvitáról a jelentést közzé tenni a község hivatalos 
honlapján, legkésőbb a képviselő-testületnek a 
közpolitikai dokumentum megvitatásra és elfogadásra 
való benyújtása előtt hét munkanappal. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés 
különösen az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a közvita megtartásának idejéről és helyéről, 
 
- a nyilvános szektor, a kormányon kívüli szektor 

és a gazdaság képviseltségéről, 
- az adott sugallatokról a definiált külön célok és 

ezen célok elérése intézkedéseinek a 
tekintetében, valamint az intézmények 
kiválasztását illetően, amelyek hatáskörrel 
rendelkeznek azok lefolytatásában és a 
közpolitikai mutatók teljesítményének, illetve 
intézkedéseinek a megfogalmazásában, 

- a módot, amelyen a sugallatokat beépítették a 
közpolitikai dokumentum javaslatába, és ha 
ezt nem tették meg, mely okból nemtették 
meg azt.  

A lefolytatott közvitáról a jelentést csatolni kell a 
közpolitikai dokumentum javaslatához, amelyet a 
képviselő-testületnek nyújtanak be elfogadásra. 
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Ажурирање и објављивање предлога документа 
јавне политике 

 
Члан 19. 

Општинско веће је дужно да по окончању 
јавне расправе ажурира предлог документa јавне 
политике и налазе спроведене анализе ефеката у 
складу са резултатима те расправе и да ажурирану 
верзију тог документа објави на интернe т презентаци 
јиопштине, најкасније седмог радног дана пре 
подношења документа скупштини на разматрање и 
усвајање. 
 

Јавна расправа у поступку утврђивања стопа 
изворних прихода 

 
Када се спроводи јавна расправа 

 
Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних 
прихода, јавна расправасе организује о нацртима: 

 

 oдлука којима се утврђују стопе изворних 
прихода, 

 одлука којима се уређују начин и мерила 
за одређивање висине локалних такса и 
накнада. 

Јавнара справа може се, на образложени 
предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 
нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из 
става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. 
овог члана, јавна расправа изузетно се може 
спроводити истовремено са нацртом одлуке о буџету. 
 
Јавна расправа у поступку припреме просторних и 

урбанистичких планова 
 

Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 
 
 

Члан 21. 
У поступку припреме просторних и 

урбанистичких планова из надлежности Општине, 
јавна расправа се спроводи о нацрту одлуке о изради 
плана. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, 
поред образложеног нацрта одлуке о изради плана 
који садржи све елементе прописане законом и други 
мпрописом којим се уређује поступаки зраде и 
доношења планског документа, објављује се и 
мишљење органа надлежног за заштиту животне 
средине о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

 
 

Учешће јавности после доношења одлуке о изради 
планског документа 

 
Члан 22. 

Учешће јавности у току раногј авног увида, 
јавног увида у нацрт плана и јавне презентације 
плана,  остварује сe по одредбама закона и другог 

A közpolitikai dokumentum javaslatának naprakész 
állapotba hozása és a közzététele 

 
19.szakasz 

A Községi Tanács köteles a közvita befejezését 
követően naprakész állapotba hozni a közpolitikai 
dokumentum javaslatát és a lefolytatott hatáselemzés 
leleteit, összhangban ezen vita eredményeiről, és ezen 
dokumentum naprakész állapotba hozott változatát 
közzé kell tennie a község hivatalos honlapján, 
legkésőbb a képviselő-testületnek a megvitatásra és 
elfogadásra való benyújtása előtti hetedik munkanappal. 
 
Közvita a forrásjövedelem, kulcsa megállapításának 

eljárásában 
 

Mikor kell lefolytatni a közvitát 
 

20.szakasz 
A forrásjövedelem kulcsa megállapításának 

eljárásában, a közvitát a tervezetekről kell 
megszervezni: 

 a rendelet, amellyel megállapítják a 
forrásjövedelem kulcsát, 

 a rendelet, amellyel rendezik a helyi 
illetékek és térítmények mértéke 
megállapításának módját és mércéit. 

A közvita, a tervezet előkészítésében és 
megállapításában a hatásköri szerv indokolt javaslata 
alapján egyidejűleg folytatható le a jelen szakasz 1. 
bekezdése szerinti minden rendeletet illetően. 

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti indokolt 
javaslatra, a közvita kivételesen lefolytatható egyidejűleg 
a költségvetésről szóló rendelet tervezetével. 
 

Közvita a területrendezési- és településrendezési 
tervek előkészítésének eljárásában 

 
Közvita a terv kidolgozásáról szóló 

határozattervezetről 
 

21.szakasz 
A területrendezési- és településrendezési 

tervekkel készítésének eljárásában a község 
hatásköréből, a közvitát a terv kidolgozásáról szóló 
határozati javaslat alapján kell lefolytatni. 

A közvita lefolytatásáról szóló nyilvános felhívás 
mellett, a terv kidolgozásáról szóló indokolt 
határozattervezet mellett, amely tartalmaz minden, a 
törvénnyel és más jogszabályokkal előirányozott elemet, 
amely rendezi a tervdokumentum kidolgozásának és 
meghozatalának eljárását, közzé kell tenni a 
környezetvédelemben hatáskörrel rendelkező szerv 
véleményét is, a stratégiai környezetvédelmi 
hatástanulmány kidolgozásának a szükségességéről. 

 
A nyilvánosság részvétele a tervdokumentumról 

szóló határozat meghozatalában 
 

22.szakasz 
A nyilvánosság részvétele a korai nyilvános 

betekintés során a terv tervezetébe és a terv nyilvános 
prezentációjába, a törvényi rendelkezések és más 
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прописа којим сеvуређује поступак израде и 
доношења просторног и урбанистичког плана. 

 
 
 

Факултативна јавна расправа 
Када се спроводи факултативна јавна расправа 

 
Члан 23. 

Јавна расправа може се спровести у поступку 
доношења других општих аката из надлежности 
Скупштине општине, на основу захтева предлагача 
општег акта, једне трећине одборника или предлога 
100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог 
члана подноси се у писаном облику и мора бити 
образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за 
који се јавнара справа захтева, односно предлаже, 
предлог круга учесника у јавној расправи 
саназначењем учесника којима се посебан позив 
доставља, назначење времена и начина одржавања 
јавне расправе и друге податке значајне за 
одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне 
расправе је пуноважна кога својим потписима подржи 
најмање 100 грађана са бирачким правом на 
територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење 
јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи се у 
складу са прописима који уређују грађанску 
иницијативу. 

 
Одлучивање о оправданости захтева, односно 
предлога заспровођење факултативне јавне 

расправе 
 

Члан 24. 
Радно тело скупштине Општине у чијем су 

делокругу питања која се уређују општим актом, 
одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу 
грађана из члана 23. ове одлуке, у року од 15 дана од 
дана достављања предлога. 

 
Приликом одлучивања о оправданости 

захтева, односно предлога за спровођење јавне 
расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли 
се актом у целини на нов начин уређују односи у 
одређеној области, односно да ли се њиме битно 
мењају постојећа решења или статус и права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати 
захтев, односно предлог из става 1. овог члана, 
Општинско веће је дужно даорганизује јавну расправу, 
по правилу, наначин и у време које је у тим 
поднесцима предложено. 

 
Организовање и спровођење јавне расправе о 

нацрту општег акта 
Орган надлежан за организовање јавне расправе 

 
 

Члан 25. 
Општинско веће организује јавну расправу, 

одређује рок за спровођење, начин спровођења, 

jogszabályok rendelkezései alapján valósul meg, 
amelyek rendezik a területrendezési- és 
településrendezési terv kidolgozásának és 
meghozatalának eljárását. 

 
Fakultatív közvita 

Mikor kell lefolytatni a fakultatív közvitát 
 

23.szakasz 
A közvita lefolytatható más, a Községi 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó általános aktusok 
meghozatalának az eljárásában, az általános aktus 
javaslattevőjének, a képviselők egyharmadának a 
kérelme vagy 100 polgárjavaslata alapján. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kérelmet, 
illetve javaslatot írásban kell benyújtani és indoklással 
kell, legyen ellátva. 

A kérelem, illetve a javaslat tartalmazza: az 
aktus nevét, amelyet illetően kérik, illetve javasolják a 
közvitát, a részvevők körének javaslatát a közvitán, a 
részvevők megjelölésével, akiknek külön meghívót kell 
megküldeni, a közvita megtartásának idejének és 
módjának a megjelölését, és más adatokat, amelyek 
jelentősek a szóban forgó közvita megtartásában.   

A polgárok javaslata a közvita lefolytatására 
teljes érvényű, ha azt az aláírásukkal a község területén 
szavazati joggal rendelkező legalább100 polgár 
támogatja. 

A polgárok aláírásának a begyűjtése a jelen 
szakasz 4.bekezdése szerinti közvita lefolytatására, 
összhangban a jogszabályokkal kerül lefolytatásra, 
amely a polgári kezdeményezést rendezi. 

 
Döntéshozatal a kérelem, illetve javaslat 

igazoltságáról, a fakultatív közvita lefolytatására 
 
 

24.szakasz 
A község képviselő-testületének azon 

munkatestülete, amelynek a hatáskörében vannak a 
kérdések, amelyeket az általános aktus rendez, dönt a 
jelen rendelet 23. szakasza szerinti kérelemről, illetve a 
polgárok javaslatáról az átvételt követően, a javaslat 
megküldésétől számított 15 napon belül. 

A kérelem, illetve a javaslat igazoltságáról való 
döntéshozatalkor a közvita lefolytatására, a hatásköri 
munkatestület különösen értékeli, hogy az aktus 
egészével új módon rendezik a viszonyokat a bizonyos 
területen, illetve azzal jelentősen változnak-e a meglévő 
megoldások vagy a polgárok státusa és joga. 

Amennyiben a hatásköri munkatestület 
elfogadja a jelenszakasz 1. bekezdése szerinti kérelmet, 
illetve javaslatot, a Községi Tanács köteles 
megszervezni a közvitát, szabály szerint oly módon és 
időben, amely ezekben a beadványokban javasolva lett. 

 
Közvita megszervezése és lefolytatása az általános 

aktus tervezetéről  
A közvita megszervezésében hatáskörrel rendelkező 

szerv 
 

25. szakasz 
A Községi Tanács megszervezi a közvitát, 

megállapítja a közvita lefolytatásának a határidejét, a 
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место и време спровођења јавне расправе. 
 
Покретање поступка јавне расправе 

 
Члан 26. 

Општинско веће упућује јавни позив 
грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, 
за учешће у јавној расправи. 

Општинско веће може доставити посебан 
позив за учешће на јавној расправи одређеним 
појединцима, представницима органа, организацијама 
и удружењима за које сматра да су заинтересовани за 
акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, 
објављује се на интернет презентацији Општине и 
надруги погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм 
спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је 
предмет јавне расправе са образложењем и 
прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана 
почетка одржавања јавне расправе нe може проћи 
мање од пет дана. 

 
Садржина програма јавне расправе 

 
Члан 27. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

 рок за спровођење јавне расправе, 

 податке о лицима задуженим за давањеи 
нформација и објашњења учесницима 
јавне расправе о предложеним 
решењима, а нарочито информација о 
проблему којитреба да се реши тим 
прописом, односно о стању у области 
закоју се пропис доноси, 

 информације о активностима које 
сепланирају (одржавање округлих 
столова, трибина, презентација и слично, 
време и адреса њиховог одржавања), као 
и о лицу задуженом за управљање тим 
активностима, 

 рок и адресу за достављања предлога и 
сугестија у писаној и електронској форми 
и 

 друге податке значајне за спровођење 
јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско 
веће на предлог органа надлежног за припрему 
општег акта који јепредмет јавне расправе. 

 
Обавештавање јавности у току јавне расправе 

 
Члан 28. 

Орган надлежан за припрему општег акта који 
је предмет јавне расправе, дужан је да у току трајања 
јавне расправе на интернет презентацији Општине 
објављује све коментаре, предлоге и сугестије дате на 
јавној расправи. 

 
 
 
  

lefolytatásának a módját, a helyét és az idejét. 
 

A közvita megindításának eljárása 
 

26. szakasz 
A Községi Tanács küldi a nyilvános felhívást a 

polgároknak, egyesületeknek, szakmai és egyéb 
nyilvánosságnak, a közvitán való részvételre. 

A Községi Tanács megküldhet külön meghívót a 
közvitán való részvételre bizonyos egyéneknek, szervek 
képviselőinek, szervezeteknek és egyesületeknek, 
akiket illetően úgy véli, hogy érdekeltek az aktusban, 
amely megvitatásra kerül. 

A nyilvános felhívást a közvitán való részvételre 
közzé kell tenni a községhivatalos honlapján és más 
megfelelő módon. 

A nyilvános felhívás mellett kötelezően közzé 
kell tenni a közvita lefolytatásának programját, valamint 
az aktustervezetet, amely tárgya a közvitának az 
indoklással és a mellékletekkel.  

A nyilvános felhívás közzétételétől a közvita 
megtartása napjának kezdetéig nem telhet el kevesebb, 
mint öt nap. 

 
A közvita programjának tartalma 

 
27. szakasz 

A közvita programja kötelezően tartalmazza:  

 a közvita lefolytatásának határidejét, 

 adatokat az információk és magyarázatok 
adásával megbízott személyekről a közvita 
résztvevőinek a javasolt megoldásokról, és 
különösen az információt a problémáról, 
amelyet ezzel a jogszabállyal kell 
megoldani, illetve a területének állásáról, 
amelyre a jogszabály vonatkozik, 

 információt a tervezett aktivitásokról 
(kerekasztalok,tribünök, prezentációk és 
stb. megtartása, azok megtartásának ideje 
és címe), valamint ezen aktivitások 
igazgatásával megbízott személyről, 
 

 a javaslatok és sugallatok megküldésének 
határidejét és címét írásos vagy 
elektronikus formában, és 

 más adatokat, amelyek jelentősek a közvita 
lefolytatásában. 

A közvita programját a Községi Tanács állapítja 
meg az általános aktus előkészítésében hatáskörrel 
rendelkező szerv javaslatára, amely tárgy a közvitának. 

 
A nyilvánosság tájékoztatása a közvita során 

 
28.szakasz 

A közvita tárgyát képező általános aktus 
előkészítésében hatáskörrel rendelkező szerv köteles a 
közvita tartama idején a község hivatalos honlapján 
közzé tenni minden kommentárt, javaslatot és 
sugallatot, amelyeket a közvitán adtak. 
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Извештај о спроведеној јавној расправи 
 

Члан 29. 
О спроведеној јавној расправи сачињава се 

извештај који садржи податке о: 

 месту и времену одржане јавне расправе, 

 активностима које су спроведене током 
јавне расправе (округли столови, трибине, 
презентације и слично), 

 овлашћеним представницима органа 
Општине који су учествовали на јавној 
расправи, 

 броју и структури учесника у јавној 
расправи, 

 броју и структури достављених предлога, 
сугестија, коментара, 

 предлозима који су прихваћени и 
предлозима који нису, са образложењем 
разлога због којих нису прихваћени. 
 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се 
на интернет презентацији Општине и на други погодан 
начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне 
расправе. 

 
Утврђивање предлога акта после споведене 

расправе 
 

Члан 30. 
Орган надлежан за утврђивање предлога акта 

о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 
приликом утврђивања предлога акта води рачуна о 
сугестијама и предлозима датим у јавној расправи. 

 
Орган надлежан за утврђивање предлога акта 

о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 
извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз 
предлог акта који се подносидоносиоцу акта на 
усвајање. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Примена одлуке на започете јавне расправе 

 
Члан 31. 

Поступак јавне расправе започет у складу са 
прописима који су били на снази пре ступања на снагу 
ове одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке. 

 
 

Одложена примена појединих одредаба 
 

Члан 32. 
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну 

расправу у поступку припреме докумената јавне 
политике (чл. 16-20), примењиваће се приликом првих 
измена и допуна тих докумената. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jelentés a lefolytatott közvitáról 
 

29.szakasz 
A lefolytatott közvitáról jelentést kell készíteni, 

amely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a közvita megtartásának helyéről és idejéről, 

 az aktivitásokról, amelyeket lefolytattak a 
közvita során(kerekasztal, 
tribünök,prezentációk stb.) 

 a községi szerv meghatalmazott 
képviselőiről, akik részt vettek a közvitán, 
 

 a közvita résztvevőinek számáról és 
szerkezetéről, 

 a megküldött javaslatok, sugallatok 
kommentárok számáról és szerkezetéről, 

 a javaslatokról, amelyeket elfogadtak, és a 
javaslatokról, amelyeket nem fogadtak el, 
indokolt okkal, amelyek miatt nem kerültek 
elfogadásra. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentést 
közzé kell tenni a község hivatalos honlapján és más 
megfelelő módon, a közvita befejezését követő 15 
napon belül. 

 
Az aktusjavaslat megerősítése a lefolytatott vitát 

követően 
 

30.szakasz 
Az aktusjavaslat megerősítésében hatáskörrel 

rendelkező szerv, amelyről közvita került lefolytatásra, 
köteles az aktusjavaslat megerősítésekor számot viselni 
a sugallatokról és javaslatokról, amelyeket a közvitán 
adtak. 

Az aktusjavaslat megerősítésében hatáskörrel 
rendelkező szerv, amelyről közvita került lefolytatásra, 
köteles a lefolytatott közvitáról szóló jelentést csatolni az 
aktusjavaslathoz, amelyet benyújt az aktus 
meghozójának elfogadásra. 

 
Átmeneti és záró rendelkezések 

A rendelet alkalmazása a megkezdett közvitákra 
 

31.szakasz 
A közvita eljárása, amely a jogszabályokkal 

összhangban kezdődött, amelyek a jelen rendelet 
hatályba lépése előtt voltak érvényben, folytatódnak a 
jelen rendelet rendelkezései szerint. 

 
Az egyes rendelkezések halasztott alkalmazása 

 
32.szakasz 

A jelen rendelet rendelkezései, amelyek a 
közpolitikai dokumentum elkészítése eljárásában a 
közvitára vonatkoznak (16-20. szak.), ezen 
dokumentumok módosítása és kiegészítése alkalmával 
kerülnek alkalmazásra. 
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Ступање на снагу 
 

Члан 33. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број: 016-28/2022-01                 ПРЕДСЕДНИК СО АДА  
Ада, 07.11.2022. године                   Јожеф Тобиаш с.р. 

Hatályba lépés 
 

33.szakasz 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos 

Lapjában valóközzétételének napjától számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   
Szám:016-28/2022-01                       Tóbiás József s.k.                              
Ada, 2022.11.07.                     ADA KKT ELNÖKE  

 
 

139. 

На основу одредаба члана 36. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/ 2021 -
 др. закон), члана 63. став 1. алинеја 1. Закона о 
родној равноправности ("Службени гласник Републике 
Србије", број 52/2021), члана 44. став 1. тачка 7. 
Статута општине Ада („Службени листопштине Ада, 
број 11/2019, 20/2019 и 32/2020) и члана члана 18. 
став 1. алинеја 1. став 2. и 3. Одлуке о родноj 
равноправности општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, број 33/2022), 
 
 
Скупштина општине Ада на седници одржане дана 
07.11. 2022. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ АДА И О 
ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 
Члан 1. 

Образује се Комисија за родну равноправност 
Скупштине општине Ада као стално радно тело 
Скупштине општине Ада. 
 

Члан 2. 
Комисија се образује из реда одборника  састоји од 
председника и 2 члана. 
 

Члан 3. 
За чланове Комисије именују се: 
 
1. Милица Дошић за председника 
2. Каталин Кереши                          за члана 
3. Корнел Улијан                             за члана 
 

Члан 4. 
Мандат комисије траје до истека мандата Скупштине 
општине Ада. 
 

Члан 5. 
Надлежност комисије је да све акте који се упућују 
Скупштини општине Ада разматра из родне 
перспективе. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye 129/2007, 83/2014 –m.törv. és 101/2016 – 
m.törv., 47/2018 és 111/2021 - m.törv. számok) 36. 
szakasza,  a nemi egyenjogúságról szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 52/2021) 63. szakasza 
1. bekezdésének 1. fordulatának rendelkezései; Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 7. pontja, és a rendeletet a nemi 
egyenjogúságról Ada községben (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 33/2022 szám) 18. szakasza 1. bekezdése 1. 
fordulatának és 2, 3. bekezdésének rendelkezései 
alapján,   
Ada Község Képviselő-testülete, a 2022.11.07-én tartott 
ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGÉRT FELELŐS 
BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1.szakasz 
Ada Község Képviselő-testülete megalakítja a Nemek 
Közötti Egyenlőségért Felelős Bizottságot, Ada Község 
Képviselő-testülete állandó munkatestületeként. 
 

2.szakasz 
A bizottság a képviselők soraiból alakul meg és az 
elnöke és két tagja alkotják. 
 

3. szakasz 
A bizottság tagjaiként kinevezésre kerülnek: 
 
1. Došić Milica, elnök 
2. Kőrösi Katalin,  tag 
3. Uliján Kornél,  tag. 
 

4.szakasz 
A bizottság mandátuma Ada Község Képviselő-testülete 
mandátumának lejártáig tart. 
 

5.szakasz 
A bizottság hatásköre a képviselő-testület elé terjesztett 
valamennyi aktus megvitatása a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából. 
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Члан 6. 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине 
Ада“ и ступа на снагуосмог дана од дана 
објављивања. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број: 016-29/2022-01                 ПРЕДСЕДНИК СО АДА  
Ада, 07.11.2022. године                   Јожеф Тобиаш с.р  

6.szakasz 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg, és a közzétételének napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   
Szám:016-29/2022-01                       Tóbiás József s.k.                              
Ada, 2022.11.07.                     ADA KKT ELNÖKE 

 
 

140. 

На основу члана 32. става 1. тачке 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 44., 
ст. 1., тч. 57. Статута оппштине Ада (''Службени лист 
општине Ада'' број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 

 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 07.11. 
2022. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ АДА ЗА 
2022/2023 РАДНУ ГОДИНУ 

 
I 

Даје се сагласност на План рада Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Чика Јова 
Змај“ Ада за 2022/2023 радну годину, који је усвојен на 
седници Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада 
одржаној дана 14.09.2022. године Одлуком број 406-
2/2022. 

II 
Ово решење се објављује у ''Службеном листу 

општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број: 022-25/2022-01                 ПРЕДСЕДНИК СО АДА  
Ада, 07.11.2022. године                   Јожеф Тобиаш с.р. 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv., 
47/2018  és111/2021 - m.törv. számok) 32. szakasza  1. 
bekezdésének 8. pontja, és  Ada község statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 
számok) 44. szakasza 1 bekezdésének 57. pontja 
alapján,  
Ada Község Képviselő-testülete a 2022.11.07-én tartott 
ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2022/2023-AS 
MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az adai 
Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási 
Intézmény 2022/2023-as munkatervét, amelyet az 
intézmény igazgató bizottsága a 2022. 09. 14-ei ülésén, 
a 406-2/2022. számú határozatával fogadott el. 
 

 
II. 

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   
Szám:022-25/2022-01                       Tóbiás József s.k.                              
Ada, 2022.11.07.                     ADA KKT ELNÖKE 

 
 

141. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 44., 
ст. 1., тч. 57 и 68. Статута оппштине Ада (''Службени 
лист општине Ада'' број 11/2019, 20/2019 i 32/2020), 

 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 

07.11. 2022. године, доноси 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014-m.törv., 
101/2016-m.törv., 47/2018  és111/2021 - m.törv. 
számok) 32. szakasza  1. bekezdésének 8. pontja, és  
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 44. szakasza 1 
bekezdésének 57. és 68. pontja alapján,  

Ada Község Képviselő-testülete a 2022.11.07-én 
tartott ülésén meghozza a 
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З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТAJA О РАДУ 

УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ 

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ АДА 
 
I 

Усваја се извештај о раду Установе за 
предшколско васпитање „Чика Јова Змај“ Ада за 
2021/2022 радну годину, који је усвојен на седници 
Управног одбора Установе за предшколско васпитање 
„Чика Јова Змај“ Ада под бројем 406-1/2022 одржаној 
дана 14.09.2022. године. 

II 
Овај закључак се објављује у ''Службеном листу 

општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број: 022-24/2022-01                ПРЕДСЕДНИК СО АДА  
Ада, 07.11.2022. године                   Јожеф Тобиаш с.р. 

VÉGZÉST 
AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY 
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az adai 
Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási 
Intézmény 2021/2022-es munkaévre szóló munkájáról 
szóló jelentését, amelyet az intézmény igazgató 
bizottsága a 2022. 09. 14-ei ülésén 406-1/2022 szám 
alatt fogadott el. 

II. 
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 

jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   
Szám:022-24/2022-01                       Tóbiás József s.k.                              
Ada, 2022.11.07.                     ADA KKT ELNÖKE  

 
 

142. 

На основу члана 68. став 1. тачка 31. Статута 
општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 
11/2019, 20/2019 и 32/2020) и члана 37. став 3. 
Правилника о одобравању и 
финансирању/суфинансирању програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Ада,  
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној 
26.10.2022. године, доноси 
 

РЕШЕЊE 
О OДОБРАВАЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БАЧКА“ ИЗ МОЛА ЗА 2022. 
ГОДИНУ И ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2022. 

ГОДИНУ   
 

I 
 Oдобравају се додатна средства у висини од 
160.000,00 динара за програмску ставку: трошкови 
прилагођавања спортског објекта захтевима 
одржавања одређеног такмичења и измене пограма 
рада за 2022. годину Фудбалском клубу „Бачка“ из 
Мола сходно њиховом захтеву од 22.09.2022. године.  
 
 

II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број:020-5-146/2022-03               ПРЕДСЕДНИК  
Ада, 26.10.2022.године        Билицки Золтан с.р. 

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

 
 Ada Község Községi Tanácsa a 2022.10.26-án tartott 
ülésén meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
A MOHOLI BÁCSKA FUDBAL KLUB SZÁMÁRA 

KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK A 2022. ÉVRE ÉS A 2022. 
ÉVI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
Ada Község Községi Tanácsa 160.000,00 dinár 
összegű kiegészítő forrást hagy jóvá a programpontra: a 
sportlétesítmény adott verseny lebonyolításának 
követelményeihez való igazításának költségei, valamint 
jóváhagyja a 2022-es munkaprogram módosítását a 
moholi Bácska Labdarúgó Klub 2022.09.22-ei 
kérésének megfeleleőn.  
 

II. 
A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:020-5-146/2022-03                    Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés:2022.10.26.                                   ELNÖK  
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143. 

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 26.10.2022. године, доноси 

 
РЕШЕЊE  

О OДОБРЕЊУ  ПОВЕЋАЊА  СРЕДСТАВА ИЗНАД 
ОДОБРЕНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  АЕРО 

КЛУБА „АДА“ ИЗ АДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
I 

 OДОБРАВА СЕ повећање средстава изнад 
одобрених средстава годишњег програма Аеро клуба 
„Ада“ из Аде за 2022. годину у износу од 60.000,00 
динара, у складу са поднетом молбом АЕРО КЛУБА 
„АДА“ из Аде  од 14.09.2022. године. 

II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број: 020-5-140/2022-03                  ПРЕДСЕДНИК   
Ада, 26.10.2022.године    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 2022.10.26-án 
tartott ülésén meghozza a  

 
HATÁROZATOT 

AZ AEROKLUB ADA 2022. ÉVRE SZÓLÓ 
PROGRAMJÁRA JÓVÁHAGYOTT ÖSSZEG 

NÖVELÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 
I. 

Ada Község Községi Tanácsa JÓVÁHAGYJA az 
AEROKLUB Ada 2022. évre szóló programjára 
jóváhagyott összeg növelését, 60.000 dinár összegben, 
összhangban az AEROKLUB ADA által beterjesztett 
2022.09.14-ei kérelemmel.  

II. 
A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-140/2022-03               Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.                                ELNÖK  

 
 

144. 

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 
26.10.2022. године, доноси 
 

РЕШЕЊE 
О OДОБРАВАЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. 
ГОДИНУ И ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2022. 

ГОДИНУ   
I 

 Oдобравају се додатна средства у висини 
од 50.500,00 динара за  рад Удружења грађана Спорт 
за све општине Ада за 2022. годину сходно њиховом 
захтеву од 05.09.2022. године.  

II 
 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број: 020-5-141/2022-03                       ПРЕДСЕДНИК   
Ада, 26.10.2022.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 2022.10.26-án 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 50.500,00 dinár összegben és a Sport sa 
sve opštine Ada Polgárok egyesülete 2022. évi 
munkájára, a 2022.09.05-i kérelmükkel összhangban. 

II. 
A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-141/2022-03                  Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.                                    ELNÖK   
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  Сходно члану 20. Одлуке о трећој измени одлуке о буџету за 2022.годину (Службени лист број 
32/2022 ) 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 26.10.2022. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ У ФИНАНСИЈКОМ ПЛАНУ КОРИСНИКА ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ „БАРТОК БЕЛА“ АДА 
 
I 
 

 Даје се сагласност на  измену финансијског плана корисника ШОМОВ БАРТОК БЕЛА, 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 
 
 ШОМОВ Барток Бела је дана 28.09.2022.године упутила захтев за одобрење повећање одређениих 
позиција у усвојеном финансијском плану. Разлог повећања је да на крају августа 2022. године у издвојеном 
одељењу у Молу, на основу захтева власника суседног плаца школа је била принуђена да премести 
водоводну цев и водомер са шахтом на друго место, као и све димне цеви које излазе према суседном плацу. 
Тражена средства школа није могла предвидети унапред у буџетском плану за 2022.годину. Након извршених 
промена , финансијски план изгледа овако: 
 
 

Музичка школа „Барток Бела” Ада 

Структура трансфера: 3.450.311,57 

Структура текућег трансфера: 3.270.311,57 

Структура капиталног трансфера: 180.000,00 

414 - Социјална давања запосленима 87.000,00 

415 - Накнаде трошкова за запослене 1.300.000,00 

416 - Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

80.000,00 

421 - Стални трошкови 525.000,00 

422 - Трошкови путовања  40.000,00 

423 - Услуге по уговору 605.000,00 

424 - Специхализоване услуге 150.311,57 

425 - Текуће поправке и одржавање 288.000,00 

426 - Материјал 195.000,00 

512 - Машине и опрема 180.000,00 

 
  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                     ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-5-150/2022-03      
Ада, 26.10.2022. године                  Билицки Золтан с.р. 
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Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 32/2022 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 2022.10.26-án tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A BARTÓK BÉLA ALSÓFOKÚ ZENEOKTATÁSI ÉS -NEVELÉSI ISKOLA PÉNZÜGYI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
I. 

Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja a BARTÓK BÉLA ALSÓFOKÚ ZENEOKTATÁSI ÉS -NEVELÉSI 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 
 
 A Bartók Béla Alsófokú Zeneoktatási és -nevelési Iskola 2022.09.28-án fordult kérelemmel a pénzügyi 
tervben elfogadott egyes tételek növelésének jóváhagyásáért. Az emelés oka, hogy 2022. augusztus végén a moholi 
kihelyezett tagozaton, a szomszédos telek tulajdonosának kérésére az iskola kénytelen volt a vízvezetéket és a 
vízmérőt az aknával áthelyezni. egy másik helyre, valamint a szomszédos telek felé kivezető kéményt. Az iskola a 
2022-es költségvetési tervben nem tudta előre látni a szükséges forrásokat. Az elvégzett változtatásokat követően a 
pénzügyi terv így néz ki: 
 
 

Bartók Béla Zeneiskola Ada 

Az átutalások szerkezete: 3.450.311,57 

A folyó átutalások szerkezete: 3.270.311,57 

A kapitális átutalások szerkezete: 180.000,00 

414 - Szociális juttatások a fogl. 87.000,00 

415 - A foglalkoztatottak költség térítményei 1.300.000,00 

416 - Jutalmak és egyéb külön költségek 80.000,00 

421 - Állandó költségek 525.000,00 

422 - Útiköltségek 40.000,00 

423 - Szerződéses szolgáltatások 605.000,00 

424 - Szakszolgáltatások  150.311,57 

425 - Folyó javítások és karbantartás 288.000,00 

426 - Anyag 195.000,00 

512 - Gépek és felszerelés 180.000,00 

 
  
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-150/2022-03                                                          Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.                                                                         ELNÖK  
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 Сходно члану 20. Одлуке о трећој измени одлуке о буџету за 2022.годину (Службени лист број 32/2022 
) 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 26.10.2022. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ У ФИНАНСИЈКОМ ПЛАНУ КОРИСНИКА ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АДА 
 
I 

 Даје се сагласност на измену финансијског плана корисника ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ АДА, 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 
 
 Центар за социјални рад општине Ада је дана 06.10.2022. године упутиo захтев за одобрење 
прерасподеле средстава са одређениих позиција у усвојеном финансијском плану. Разлог измене је да 
установа на основу предлога за трећу измену Одлуке о буџету умањила висину текућег трансфера у циљу 
оптимализације буџета. Међутим, због промена у кадровској структури били су принуђени да пре планираног 
рока запосле једног извршиоца.  Неопходно је увећати и конто 425 – текуће поправке и одржавање, ради 
исплате неодложних столаријских радова, поправке и заштите дрвених прозора и врата.Тражена средства 
установа није могла предвидети унапред у буџетском плану за 2022. годину. Након извршених промена, 
финансијски план изгледа овако: 
 

Центар за социјални рад Ада 

Структура трансфера: 
13.562.000,0

0 

Структура текућег трансфера: 
13.132.000,0

0 

Структура капиталног трансфера: 430.000,00 

411 - Плате, додаци и накнаде запослених 2.541.000,00 

412 - Социјални доpr. на терет послодавца 411.000,00 

414 - Социјална давања запосленима 34.000,00 

415 - Накнаде трошкова за запослене 180.000,00 

421 - Стални трошкови 200.000,00 

422 - Трошкови путовања 0,00 

423 - Услуге по уговору 770.000,00 

425 - Текуће поправке и одржавање 160.000,00 

426 - Материјал 520.000,00 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

8.306.000,00 

482 - Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

10.000,00 

512 - Машине и опрема 430.000,00 

 
 
 
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                      ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-5-148/2022-03      
Ада, 26.10.2022. године                  Билицки Золтан с.р. 



24. страна/oldal 

34 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 

2022.11.08. 
 

 

 Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 32/2022 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 2022.10.26-án tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI KÖZPONTJA  PÉNZÜGYI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
I. 

Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI KÖZPONTJA  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. október 6-án Ada Község Szociális Gondozói Központja az elfogadott pénzügyi tervben szereplő 
egyes pozíciókból forrás-átcsoportosítás jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be. A változás oka, hogy a 
költségvetési határozat harmadik módosítására tett javaslat alapján az intézmény a költségvetés optimalizálása 
érdekében csökkentette a folyó transzfer összegét. A személyi struktúra változásai miatt azonban kénytelenek voltak 
a tervezett határidő előtt egy végrehajtót felvenni. A 425-ös számla emelése is szükséges - folyó javítások és 
karbantartások, a sürgős ácsmunkák, fa nyílászárók javítása és védelme érdekében. Az igényelt forrást a 2022-es 
költségvetési tervben az intézmény nem tudta előirányozni. Az elvégzett változtatásokat követően a pénzügyi terv így 
néz ki: 
 
 

Szociális Gondozói Központ Ada 

Az átutalások szerkezete: 
13.562.000,0

0 

A folyó átutalások szerkezete: 
13.132.000,0

0 

A kapitális átutalások szerkezete: 430.000,00 

411 - Foglalkoztatottak fizetései, pótlékai és 
térítményei 

2.541.000,00 

412 - Szociális járulékok a munkáltató terhére 411.000,00 

414 - Szociális juttatások a fogl. 34.000,00 

415 - A foglalkoztatottak költség térítményei 180.000,00 

421 - Állandó költségek 200.000,00 

422 - Útiköltségek 0,00 

423 - Szerződéses szolgáltatások 770.000,00 

425 - Folyó javítások és karbantartás 160.000,00 

426 - Anyag 520.000,00 

472 - Szociális védelmi térítmény a 
költségvetésből 

8.306.000,00 

482 - Adók, kötelező illetékek, büntetések és 
kötbérek  

10.000,00 

512 - Gépek és felszerelés 430.000,00 

 
 
  
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-148/2022-03                                                     Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.                                                                     ELNÖK  
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147. 

  Сходно члану 20. Одлуке о трећој измени одлуке о буџету за 2022.годину (Службени лист број 
32/2022 ) 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 26.10.2022. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ У ФИНАНСИЈКОМ ПЛАНУ КОРИСНИКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА   

 
I 

 Даје се сагласност на  измену финансијског плана корисника ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА , 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 
 
 Техничка школа Ада је дана 13.10.2022.године упутила захтев за одобрење прерасподеле средстава 
са одређениих позиција у усвојеном финансијском плану. Разлог измене је да школа треба да обезбеди 
превоз до и из Центра за привредно-технолошки развој на Андревљу талентованим ученицима, и 
постављање лед рефлектора у спортску халу. Тражена средства школа није могла предвидети унапред у 
буџетском плану за 2022.годину. Након извршених промена , финансијски план изгледа овако: 
 
 

Техничка школа Ада 

Структура трансфера: 
112.423.600,

00 

Структура текућег трансфера: 
14.833.600,0

0 

Структура капиталног трансфера: 
97.590.000,0

0 

414 - Социјална давања запосленима 200.000,00 

415 - Накнаде трошкова за запослене 5.700.000,00 

416 - Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.070.192,03 

421 - Стални трошкови 4.460.000,00 

422 - Трошкови путовања  140.000,00 

423 - Услуге по уговору 837.000,00 

424 - Специјализоване услуге 0,00 

425 - Текуће поправке и одржавање 1.191.600,00 

426 - Материјал 1.194.807,97 

482 - Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

40.000,00 

511 - Зграде и грађевински објекти  
97.400.000,0

0 

513 - Остале некретнине и опрема 190.000,00 

 
 
 
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                     ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-5-149/2022-03      
Ада, 26.10.2022. године                  Билицки Золтан с.р. 
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  Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 32/2022 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 2022.10.26-án tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A HASZNÁLÓ MŰSZAKI ISKOLA PÉNZÜGYI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja a MŰSZAKI 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. október 13-án az adai Műszaki Iskola az elfogadott pénzügyi tervben szereplő egyes pozíciókból 
forrás-átcsoportosítás jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be. A változás oka, hogy az iskolának biztosítania kell 
a tehetséges tanulók számára az andrevljei Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központba való oda-vissza 
szállítást, valamint a sportcsarnokba LED-es reflektorok felszerelését. Az iskola a 2022-es költségvetési tervben nem 
tudta előre látni a szükséges forrásokat. Az elvégzett változtatásokat követően a pénzügyi terv így néz ki: 
 
 
 

Műszaki Iskola Ada  

Az átutalások szerkezete: 
112.423.600,

00 

A folyó átutalások szerkezete: 
14.833.600,0

0 

A kapitális átutalások szerkezete: 
97.590.000,0

0 

414 - Szociális juttatások a fogl. 200.000,00 

415 - A foglalkoztatottak költség térítményei 5.700.000,00 

416 - Jutalmak és egyéb külön költségek 1.070.192,03 

421 - Állandó költségek 4.460.000,00 

422 - Útiköltségek 140.000,00 

423 - Szerződéses szolgáltatások 837.000,00 

424 - Szakszolgáltatások  0,00 

425 - Folyó javítások és karbantartás 1.191.600,00 

426 - Anyag 1.194.807,97 

482 - Adók, kötelező illetékek, büntetések és 
kötbérek  

40.000,00 

511 - Épületek és építkezési létesítmények 
97.400.000,0

0 

513-Egyéb ingatlan és felszerelés 190.000,00 

 
 
 
  
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-149/2022-03                                                                                  Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.                                                                                                   ELNÖK  
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148. 

На основу члана 2. Одлуке о праву на 
регресирање дела путних трошкова за ученике 
средњих школа („Службени лист Општине Ада“ бр. 
50/2016 и 35/2018), 

Општинско веће Општине Ада на седници 
одржаној 26.10.2022. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА  
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

АДА  
ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

 
 1. Ученицима средњих школа са територије 
општине Ада који свакодневно путују од места 
становања до седишта школе у некој другој општини, 
регресирају се трошкови превоза за месеце 
септембар, октобар, новембар и децембар 2022 у 
висини од 30% од цене месечне карте. 
 Регресирање у смислу претходног става 
обезбеђује се и ученицима средње Техничке школе у 
Ади који са салашких насеља у општини (Утрине, 
Оборњача и Стеријино) као и из насељеног места 
Мол, свакодневно путују до седишта школе у Ади. 
 
 
 2. Регресирање из претходне тачке обезбеђује 
се рефундацијом 30% од цене месечних карата 
непосредно на текући рачун ученика или њихових 
родитеља. Рефундација се врши на основу 
достављених доказа о куповини месечних маркица. 
 
 3. Овај закључак се објављује у ''Службеном 
листу општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број: 020-5-143/2022-03  ПРЕДСЕДНИК   
Ада, 26.10.2022. године            Билицки Золтан с.р. 

 A rendelet a középiskolás tanulók útiköltsége 
egy részének támogatásáról szóló (Ada 
KözségHivatalos Lapja; 50/2016. és 35/2018. számok) 
2. szakasza alapján, 

Ada Község Községi Tanácsa a 2022.10.26-án 
tartott ülésén meghozza a  
 

VÉGZÉST 
A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK 2022. SZEPTEMBER – 

DECEMBER IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG 

TERÜLETÉN 
 

 
1. Azok a középiskolás tanulók, akik Ada Község 

területéről naponta utaznak a lakóhelyükről 
valamelymás község területén székelő iskolába, a 2022. 
szeptember, október, november és december 
hónapok folyamán a hónapos jegy 30%-os 
támogatásában részesülnek. 
 Az előző bekezdésben említett útiköltség-
támogatást biztosítjuk az adai Műszaki Iskola azon 
tanulóirészére is, akik a község területén lévő tanya 
településekről (Törökfalu, Völgypart, és Valkaisor), 
illetve Mohol településről naponta utaznak Adára, 
aziskola székhelyére. 
 
 2. Az előző pont alatti támogatás a hónapos 
jegy árának 30%-os visszatérítésével valósul meg, 
közvetlenül a tanulók,vagy a szüleik folyószámlájára. A 
visszatértést a hónapos jegy megvásárlásáról szóló 
átadott bizonyítékok alapján végzik. 
 
 3. A jelen végzés Ada Község Hivatalos 
Lapjában jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-143/2022-03              Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.                           ELNÖK  

 

 

 

149. 

На основу члана 58. ст. 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 64. ст. 1. 
тач. 26) Статута општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 
         

Председник општине Ада доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

ОПШТИНЕ АДА 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 
101/2016-m.törv., 47/2018 és 111/2021 - m.törv. 
számok) 58. szakaszának 2. bekezdése,  Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 
20/2019 és 32/2020 számok) 64. szakasza 1 
bekezdésének 26) pontja alapján,  
        Ada község polgármestere meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

TANÁCSADÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 
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I 
ЧУЗДИ ИШТВАН, из Аде, разрешава се 

дужности помоћника Председника општине Ада, 
закључно са даном 30.09.2022. године. 
 

II 
Ово решење се објављује у „Службеном листу 

општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА                                                        
Број:020-3-68/2022-02                      ПРЕДСЕДНИК, 
Ада, 29.09.2022.године                 Билицки Золтан с.р. 

I. 
Ada község polgármestere 2022.09.30-ával 

felmenti CSUZDI ISTVÁNT, az Ada község 
polgármestere tanácsadójának tisztsége végzése alól.  
 

II. 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos 

Lapjában jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám:020-3-68/2022-02                      Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2022.09.29.                              POLGÁRMESTER 

 

 

150. 

На основу члана 68. став 1. тачка 20. Статута општине 
Ада (''Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 
20/2019 и 32/2020) и члана 36. став 4. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
Општине Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 
19/2017) Општинско веће општине Ада на својој 
седници одржаној дана 26.10.2022. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
АДА 

 
1. Брише се корисништво које је уписано у корист 

Школе за основно музичко образовање и 
васпитање "БАРТОК БЕЛА" Ада на следећим 
непокретностима које се налазе у јавној 
својини Општине Ада на катастарској парцели 
3221 КО Ада:  
- објекат бр. 1 – 8. октобра бр. 2А - зграда 
друштвених организација и удржења грађана, 
и то следећих етажних делова: 

 евиденцијски бр. 1 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 195 м2 

 евиденцијски бр. 2 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 120 м2 

 евиденцијски бр. 4 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 60 м2 

 евиденцијски бр. 6 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 534 м2 

- објекат бр. 2 – 8. октобра бр. 2А – помоћна 
зграда – површине 52 м2 – објекат преузет 
из земљишне књиге 

- објекат бр. 3 – 8. октобра бр. 2А – помоћна 
зграда – површине 256 м2 – објекат 
преузет из земљишне књиге. 
 

2. Уписује се право коришћења у корист 
Библиотеке „Сарваш Габор“ из Аде, на 
следећим непокретностима које се налазе у 
јавној својини Општине Ада на катастарској 

 Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 68. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja,  Az Ada község köztulajdonát 
képező dolgok beszerzéséről és azok feletti 
rendelkezésről szóló rendelet (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 19/2017 szám) 36. szakaszának 4. bekezdése 
alapján,  Ada Község Községi Tanácsa a 2022. 10. 26-
án tartott ülésén meghozta a 
 

HATÁROZATOT 
AZ ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ 

INGATLANOK HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 
 

1. Törlésre kerül a Bartók Béla Alsófokú 
Zeneoktatási és -nevelési Iskola javára 
bejegyzett használati jog, az Ada község 
köztulajdonában lévő alábbi ingatlanokon, 
amelyek az Ada KK 3221 helyrajzi számú 
kataszteri parcellán találhatók:  
- 1-es objektum – Október 8. utca 2A - a 
társadalmi szervezetek sé a polgárok 
egyesületei épülete, alábbi szintezett részein: 

 1-es nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 195 m2 

 2-es nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 120 m2 

 4-es nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 60 m2 

 6-os nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 534 m2 

- 1-es objektum – Október 8. utca 2A – 
melléképület – területe 52 m2 – az ingatlan-
nyilvántartásból vett objektum 

- 3-as objektum – Október 8. utca 2A – 
melléképület – területe 256 m2 – az 
ingatlan-nyilvántartásból vett objektum 
 

2. Bejegyzésre kerül a használati jog a Szarvas 
Gábor Könyvtár, Ada javára  az Ada község 
köztulajdonában lévő alábbi ingatlanokon, 
amelyek az Ada KK 3221 helyrajzi számú 
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парцели 3221 КО Ада: 
- објекат бр. 1 – 8. октобра бр. 2А - зграда 
друштвених организација и удржења грађана, 
и то следећих етажних делова: 

 евиденцијски бр. 1 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 195 м2 

 евиденцијски бр. 2 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 120 м2 

 евиденцијски бр. 4 – број улаза 2А – 
пословни простор културе, укупне 
површине 60 м2 

- објекат бр. 2 – 8. октобра бр. 2А – помоћна 
зграда – површине 52 м2 – објекат преузет из 
земљишне књиге 
- објекат бр. 3 – 8. октобра бр. 2А – помоћна 
зграда – површине 256 м2 – објекат преузет из 
земљишне књиге. 

 
3. На основу овог Решења, закључиће се уговор 

између Општине Ада и корисника 
непокретности ближе озаченог у претходној 
тачци овог Решења. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ада“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број: 020-5-142/2022-03             ПРЕДСЕДНИК   
Ада, 26.10.2022.године                   Билицки Золтан с.р. 

kataszteri parcellán találhatók: 
- 1-es objektum – Október 8. utca 2A - a 
társadalmi szervezetek sé a polgárok 
egyesületei épülete, alábbi szintezett részein: 

 1-es nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 195 m2 

 2-es nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 120 m2 

 4-es nyilvántartási szám – bejárat 
száma 2A – kulturális üzlethelyiség, 
teljes területe 60 m2 

- 1-es objektum – Október 8. utca 2A – 
melléképület – területe 52 m2 – az ingatlan-
nyilvántartásból vett objektum 
- 3-as objektum – Október 8. utca 2A – 
melléképület – területe 256 m2 – az ingatlan-
nyilvántartásból vett objektum 

 
3.  A jelen határozat alapján szerződés jön létre Ada 

község és a jelen határozat előző pontjában 
leírt ingatlanhasználó között. 

 
4. A jelen határozat az Ada Község Hivatalos 

Lapjában való közzétételének napján lép 
hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                         
Szám:  020-5-142/2022-03        Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.10.26.    ELNÖK  

 

151. 

На основу одредаба члана 36. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/ 2021 -
 др. закон), члана 63. став 1. алинеја 2. Закона о 
родној равноправности ("Службени гласник Републике 
Србије", број 52/2021), члана 44. став 1. тачка 7. 
Статута општине Ада („ Службени листопштине Ада, 
број 11/2019, 20/2019 и 32/2020) и члана члана 18. 
став 1. алинеја 1. став 2. и 3. Одлуке о родноj 
равноправности општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, број 33/2022), 
 
Општинско веће општине Ада на седници дана 
04.11.2022. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ  
ОРГАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА И О 

ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 
 

Члан 1. 
Образује се Савет за родну равноправност (у даљем 
тексту: Савет) као радно тело органа општинске 
управе општине Ада. 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye 129/2007, 83/2014 –m.törv. és 101/2016 – 
m.törv., 47/2018 és 111/2021 - m.törv. számok) 36. 
szakasza,  a nemi egyenjogúságról szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 52/2021) 63. szakasza 
1. bekezdésének 2. fordulata, Ada község statútuma 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 
32/2020. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 7. 
pontja, és a rendeletet a nemi egyenjogúságról Ada 
községben (Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2022 
szám) 18. szakasza 1. bekezdése 1. fordulatának és 2, 
3. bekezdésének rendelkezései alapján,   
Ada Község Községi Tanácsa a 2022.11.04-én a  tartott 
ülésen ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
AZ ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL NEMI 

EGYENJOGÚSÁGGAL FOGLALKOZÓ 
TANÁCSÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 

TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1.szakasz 
Ada Község Községi Tanácsa megalakítja az Adai 
Községi Közigazgatási Hivatal Nemi Egyenjogúsággal 
Foglalkozó Tanácsát (a további szövegben: Tanács). 
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Члан 2. 
Савет се образује из реда именованих или 
постављених лица, представника установа, органа и 
организација у областима значајним за родну 
равноправност и спречавање и сузбијање родно 
заснованог насиља. 
 

Члан 3. 
За чланове Савета за родну равноправност именују 
се: 
 
1. Вања Гавриловић – за председника 
2. Иштван Нача – за заменика председника 
3. Драгана Дојчиновић – за члана 
4. Ђорђе Манојловић – за члана 
5. Вивиен Патаки Крањец – за члана 
6. Овлашћени радник Полицијске станице Ада – за 

члана  
7. Мерима Месарош – за члана 

 
Члан 4. 

Мандат Савета траје до истека мандата Скупштине 
општине Ада. 
 

Члан 5. 
Надлежност Савета су:  
1. прати стање у области родне равноправности,  

 
2. иницира и предлаже мере за унапређење родне 

равноправности, 
3. Утврђује нацрт локалног акционог плана родне 

равноправности, родно заснованог насиља над 
женама и насиља у породици, 

4. Утврђује део нацрта годишњег плана плана или 
програма органа јавне влсти који се односи на 
остваривање и унапређење родне равноправности, 
 

5. учeствуje у пoступку припрeмe буџeтa и дa, у 
склaду сa рoднo oдгoвoрним буџeтирaњeм кoje je 
рeгулисaнo Зaкoнoм o буџeтскoм систeму, 
прeдлaжe интeгрисaњe рoднe кoмпoнeнтe у буџeт, 

 
 
 
6. обавља и друге задатке утврђене законом и 

подзаконским актима 
 
У раду Савета обавезно учествују и лица задужена за 
родну равноправност у органима управе јединице 
локалне самоуправе, која том савету пружају стручну 
и административно-техничку потпору у раду. 
   

 
Члан 6. 

Овај закључак  се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“ и ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА     
Број: 020-5-154/2022-03               ПРЕДСЕДНИК 
Ада, 04.11.2022. године             Билицки Золтан с.р. 

2.szakasz 
A Tanács a kijelölt vagy kinevezett személyekből, a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a nemi alapú 
erőszak megelőzése és visszaszorítása szempontjából 
fontos területeken működő intézmények, szervek és 
szervezetek képviselőiből áll.  
 

3. szakasz 
A Tanács tagjaivá az alábbi személyek kerülnek 
kinevezésre: 
 
1. Gavrilović Vanja - elnök 
2. Nacsa István  - elnökhelyettes 
3. Dojčinović Dragana - tag 
4. Manojlović Đorđe - tag 
5. Kranjec Pataki Vivien - tag 
6. Az Adai Rendőrállomás meghatalmazott 

képviselője - tag  
7. Mesaroš Merima - tag. 

 
4.szakasz 

A Tanács mandátuma Ada Község Képviselő-testülete 
mandátumának lejártáig tart. 
 

5.szakasz 
A Tanács illetékessége:  
1. figyelemmel kíséri a helyzetet a nemek közötti 

egyenlőség terén,  
2. intézkedéseket kezdeményez és javaslatokat tesz a 

nemek közötti egyenlőség javítására, 
3. megállapítja a nemek közötti egyenlőség, a nők 

elleni nemi alapú erőszak és a családon belüli 
erőszak elleni helyi akcióterv tervezetét, 

4. megállapítja a közhatósági szerv éves terve, vagy 
programja tervezetének azt a részét, amely a nemek 
közötti egyenlőség megvalósítására és javítására 
vonatkozik, 

5. részt vesz a költségvetés elkészítésének 
folyamatában, és a költségvetési rendszerről szóló 
törvényben szabályozott nemi szempontokat 
figyelembe vevő költségvetés-tervezésnek 
megfelelően javaslatot tesz a nemek közötti 
egyenlőség komponensének a költségvetésbe való 
beépítésére, 

6. ellátja a törvényben és a törvénynél alacsonyabb 
rendű aktusokban megállapított egyéb feladatokat. 

 
A Tanács munkájában részt kell venniük a helyi 
önkormányzati egység közigazgatási szerveiben a 
nemek közötti esélyegyenlőségért felelős személyeknek 
is, akik a tanács munkájában szakmai és igazgatási-
technikai támogatást nyújtanak. 
   

6.szakasz 
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg, és a közzétételének napját követő napon lép 
hatályba.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                                            
Szám:  020-5-154/2022-03                Bilicki Zoltán s.k. 
Keltezés: 2022.11.04.                                  ELNÖK  
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152. 

На основу члана 1. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од 
броја који се уписују у васпитну групу (''Службени гласник Републике Србије'', број 44/2011), члана 3. став 3. 
Одлуке о критеријумима за пријем и боравак деце у Установи за предшколско васпитање и образовање ''Чика 
Јова Змај'' Ада (''Службени лист општине Aда'', број 13/94, 10/2002  и 32/2008), и на основу 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 26.10.2022. године доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ 
I 

Прихвата се предлог Установе за предшколско васпитање и образовање ''Чика Јова Змај'' Ада, те се у 
школској 2022/2023. години формирају васпитне групе према следећем: 

  

Нас.место Објекат Узрасна група Број  деце у групи Настaвни 
језик 

целодневни боравак  

Ада Доша Андраша бб од 1 дo 1,5 год. 14 двојезични 

Ада Доша Андраша бб од 1,5 до 2 год 13 двојезични 

Ада Доша Андраша бб од 2 до 3 год. 17 двојезични 

Ада Доша Андраша бб од 3 до 3,5 год. 16 мађарски 

Ада Доша Андраша бб од 3,5 до 4 год. 20 мађарски 

Ада Доша Андраша бб од 4 до 4,5 год. 22 мађарски 

Ада Доша Андраша бб од 3 до 6,5 год. 20 српски 

Ада Mите Радујкова 6 од 4,5 до 5,5 год. 22  мађарски 

Ада Mите Радујкова 6 припремна 25  мађарски 

 Укупно АДА: 9 169  

     

Мол Маршала Тита 20 од 1 до 1,5 год. 11 двојезични 

Мол Маршала Тита 20 од 1,5 до 2,5 год. 14 двојезични 

Мол Маршала Тита 20 од 2,5 до 3,5 год. 14  српски 

Мол Маршала Тита 20 припремна 28  српски 

Мол Новака Радонића 17 од 3,5 до 4,5 год. 22 српски 

Мол Маршала Тита 108 припремна 20 мађарски 

 Укупно МОЛ: 6 109  

 УКУПНО 
ЦЕЛОДНЕВНИ 

БОРАВАК 

15 278 ДЕЦЕ  

полудневни боравак 

Ада Мите Радујкова 6 од 3 до 4 год 16 мађарски 

Ада Димитрија Туцовића 13 од 4 до 5 год. 27  мађарски 

Ада Димитрија Туцовића 13 припремна 25  мађарски 

Ада Маршала Тита 31 припремна 12  српски 

Ада Халас Јожефа 22 припремна 20  мађарски 

Ада Саве Ковачевића 74 припремна 26 мађарски 

 Укупно АДА: 6 126  

     

Мол Новака Радонића 17 припремна 25 српски 

Мол Маршала Тита 108 припремна  28 мађарски 

Мол Маршала Тита 108 мешовита (3-5 година)  25 мађарски 

 Укупно МОЛ: 3 78  

     

Утрине Јожеф Атиле 8 припремна 22  мађарски 

     

Оборњача Маршала Тита 1 припремна 5 мађарски 

     

 УКУПНО 
ПОЛУДНЕВНИ 

БОРАВАК 

11 231 ДЕЦЕ  
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II 

Овај закључак се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-5-147/2022-03      
Ада, 26.10.2022. године                                        Билицки Золтан с.р. 

 

 

A nevelési csoportban beírandó kisebb, illetve nagyobb számú gyermek meghatározásárnak kritériumairól 
szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 44/2011 szám) 1. szakasza, az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti 
Nevelési- és Oktatási Intézményben a gyermekek felvételének és tartózkodásának kritériumairól szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja 13/94, 10/2002 és 32/2008 számok) 3. szakaszának 3. bekezdése, valamint 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 2022.10.26-án tartott ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
A NEVELÉSI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁRÓL AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI 

NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A  2022/2023. TANÉVBEN 
I. 

Ada Község Községi Tanácsa elfogadja az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási 
Intézmény javaslatát, miszerint a 2022/2023. tanévben a nevelési csoportok kialakítása a következő módon 
történjen: 

  

Település: Létesítmény: Életkor szerinti csoport: Gyermekek száma 
a csoportokban: 

Tannyelv: 

Egész napos tartózkodás   

Ada Dósa András bb 1 - 1,5 év 14 két tannyelvű 

Ada Dósa András bb 1,5 - 2 év 13 két 
tannyelvű 

Ada Dósa András bb 2 - 3 év 17 két tannyelvű 

Ada Dósa András bb 3 – 3,5 év 16 magyar 

Ada Dósa András bb 3,5 - 4 év 20 magyar 

Ada Dósa András bb 4 – 4,5 év 22 magyar 

Ada Dósa András bb 3 - 6,5 év 20 szerb 

Ada Mita Radujkov 6 4,5 – 5,5 év 22  magyar 

Ada Mita Radujkov 6 előkészítő 25  magyar 

 ADA összesen: 9 169  

     

Mohol Tito M. 20 1 – 1,5 év 11 két tannyelvű 

Mohol Tito M. 20 1,5 – 2,5 év 14 két tannyelvű 

Mohol Tito M. 20 2,5 – 3,5 év 14  magyar 

Mohol Tito M. 20 előkészítő 28  szerb 

Mohol Novak Radonic 17 3,5-4,5 év 22 szerb 

Mohol Tito M. 108 előkészítő 20 magyar 

 MOHOL összesen: 6 109  

 EGÉSZ NAPOS 
TARTÓZKODÁS 

ÖSSZESEN 

15 278 GYEREK  

félnapos tartózkodás  

Ada Mita Radujkov 6 3-4 év 16 magyar 

Ada D. Tucović 13 4 - 5 év 27  magyar 

Ada D. Tucović 13 előkészítő 25  magyar 

Ada Tito M. 31 előkészítő 12  szerb 

Ada Halász József 22 előkészítő 20  magyar 

Ada Sava Kovačević 74 előkészítő 26 magyar 

 ADA összesen: 6 126  
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Mohol N. Radonić 17 előkészítő 25 szerb 

Mohol Tito M. 108 előkészítő  28 magyar 

Mohol Tito M. 108 vegyes (3-5 év)  25 magyar 

 MOHOL összesen: 3 78  

     

Törökfalu József Attila 8. előkészítő 22  magyar 

     

Völgypart Tito M. 1 előkészítő 5 magyar 

     

 FÉLNAPOS 
TARTÓZKODÁS 

ÖSSZESEN 

11 231 GYEREK  

 
II. 

A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám:   020-5-147/2022-03                                                                  Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2022.10.26.                                                             ELNÖK 

 

 
 

153. 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19-др. 
закон), 9/2020 и 52/2021 и члана 44. става 1. тачке 5. 
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, 
број 11/2019 , 20/2019 и 32/2020), Скупштина  општине 
Ада, на седници одржаној 07.11.2022. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СА 
ТРАСОМ ПРИКЉУЧНОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА И 

МУЛТИМОДНОГ ОПТИЧКОГ ВОДА У АДИ 
 
 

Члан 1.  
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације 
фотонапонске соларне електране са трасом 
прикључног кабловског вода и мултимодног оптичког 
вода у Ади (у даљем тексту: План) који је израђен од 
стране „IS“ D.O.O.ADA, 9 Maja  broj 8, под бројем Е –
40/2022-ПДР, а који је саставни део ове Одлуке. 
 

 
Члан 2. 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  
 
Текстуални део Плана се објављује у „Службеном 
листу општине Ада“ уз ову Одлуку. 
 
Графички део Плана садржи: 

Графички прилози постојећег стања 

 A tervezésről és a kiépítésről szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/09,81/09-kiig., 64/10-AB, 24/11, 
121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14,145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-m.törv., 9/2020 és 52/2021 számok) 
35. szakaszának 7. bekezdése, valamint Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 
20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja alapján, Ada Község Képviselő-
testülete a 2022.11.07-én tartott ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
ADÁN A FOTOVOLTAIKUS NAPERŐMŰ ÉS A 

CSATLAKOZÁSI KÁBELVEZETÉK, VALAMINT A 
MULTIMÓDUSÚ OPTIKAI VEZETÉK 

NYOMVONALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI 
TERVE MEGHOZATALÁRÓL 

 
1.szakasz 

Ada Község Képviselő-testülete a jelen határozattal 
meghozza Adán a fotovoltaikus naperőmű és a 
csatlakozási kábelvezeték, valamint a multimódusú 
optikai vezeték nyomvonalának részletes szabályozási 
tervét (a további szövegben: Terv), amelyet az IS KFT 
Ada, Május 9. utca 8. dolgozott ki E-40/2022-PDR szám 
alatt, amely a jelen határozat alkotó részét képezi.  
 

2.szakasz 
A Terv szöveges részből és grafikai részből áll.   
 
A Terv szöveges része Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg a jelen határozattal. 
 
A Terv grafikai részének tartalma: 

A fennálló helyzet grafikai mellékletei 
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1. Извод из Просторног плана општине Ада 

(ППО Ада) 
2. Извод из измене и допуне Просторног 

плана општине Ада 
3. Граница Плана и постојећа намена 

површина у обухвату Плана 
 

Графички прилози планираног решења 
4. Граница Плана и подела на 

карактеристичне зоне  
5. Планирана намена површина  
6. Регулационо-нивелациони план са 

аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање, грађевинске линије и 
карактеристични профили јавних 
саобраћајних површина  

7. Приказ комуналне , електроенергетске и 
електронске комуникационе 
инфраструктуре 

8. План површина јавне намене и начин 
спровођења Плана 

 
Текстуални и графички део Плана заједно чине 
целину. 
 
Извештај о  обављеном јавном увиду нацрта Плана, 
броја 350-1-19/2022-05, је саставни део ове одлуке. 
 
 

Члан 3. 
План се потписује, оверава и архивира у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 
 
План је израђен у 4 (четири) примерка у аналогном 4 
(четири) примерка у дигиталном облику.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана 
у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику чува се код обрађивача Плана „IS“ D.O.O. Ada, 
u Adi 9 Maja broj 8.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана 
у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику чувају се код наручиоца Плана FOREST 
ENERGY D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN, Мале пруге бб. 
 
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у 
аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику чувају се у надлежним службама општине. 
 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА    
Број: 35-3/2022-01                    ПРЕДСЕДНИК СО АДА  
Ада, 07.11.2022. године                   Јожеф Тобиаш с.р. 

 
1. Kivonat Ada község területrendezési 

tervéből 
2. Kivonat Ada község területrendezési terve 

módosításából és kiegészítéséből 
3. A Tervvel felölelt terület határa és jelenlegi 

rendeltetése  
 

A tervezett megoldások grafikai mellékletei: 
4. A terv határai és jellegzetes övezetekre való 

felosztása  
5. Tervezett rendeltetés  
6. Szabályozási-szintezési terv analitikai-

geodéziai elemekkel az építési vonalak  
kijelölésére, és jellemző profilok a 
közforgalmi területekre   
 

7. Kommunális, villamosenergia és 
elektronikus kommunikációs infrastruktúra 
bemutatása 

8. A közhasználati területek terve és a Terv 
megvalósításának módja 

 
A Terv szöveges és grafikai része együtt alkotnak 
egészet. 
 
A jelen határozat szerves részét képezi a 350-1-
19/2022-05 számú jegyzőkönyv a Terv-tervezetének 
nyilvános szemléjéről. 
 

3. szakasz 
A Tervet a tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel 
összhangban írják alá, hitelesítik és archiválják. 
 
A Terv négy (4) analóg és négy (4) digitális 
formátumban készült el.   
 
A meghozott, aláírt és hitelesített Terv egy példányát 
analóg formában és egy példányt digitális formában a 
Terv feldolgozója, az IS KFT Ada, Május 9. utca 8.    
őrzi.  
 
A meghozott, aláírt és hitelesített Terv egy példányát 
analóg formában és egy példányt digitális formában a 
Terv megrendelője a FOREST ENERGY KFT. 
BEOGRAD-ZEMUN, Male pruge bb őrzi. 
 
A Terv két meghozott, aláírt és hitelesített analóg 
példányát és két digitális példányát a községi illetékes 
szolgálatai őrzik. 
 
 

4.szakasz 
    A jelen  rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napján lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
Ada Község Képviselő-testülete 
Szám:35-3/2022-01                  Tóbiás József s.k.    
Kelt:2022.11.07.      ADA KKT ELNÖKE 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СА ТРАСОМ ПРИКЉУЧНОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА И 

МУЛТИМОДНОГ ОПТИЧКОГ ВОДА У АДИ 
 

  УВОД 
 
 На основу Одлуке о  приступању изради Плана детаљне регулације фотонапонске соларне електране 
са трасом прикључног кабловског вода и мултимодног вода у Ади, број 350-8/2022-01 дана 12.05.2022. године 
(„Службени лист општине Ада“ бр. 22/2022), приступа се изради Плана детаљне  регулације фотонапонске 
соларне електране са трасом прикључног кабловског вода и мултимодног вода у Ади (у даљем тексту План) на 
катастарским парцелма број 1907 и 1910 К.О. Утрине и 15857, 15856, 16078, 16073, 15830 и 13776 К.О. АДА. 
 
 За План се не израђује Стратешка процеан утицаја Плана детаљне регулације фотонапонске соларне 
електране са трасом прикључног кабловског вода и мултимодног у Ади на животну средину, на основу Решења 
о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана  детаљне регулације фотонапонске соларне 
електране са трасом прикључног кабловског вода и мултимодног у Ади које је донело Одељење за комуналне 
послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинскe управе општине Ада, под редним 
бројем 501-5/2022-05, од дана 27.04.2022. године. 
 

Наручилац плана је FOREST ENERGY D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN, Мале пруге бб., матични број 
21039659, ПИБ 1086640427 на основу Захтева за покретање поступка израде Плана детаљне регулације. 

 
 Носилац израде Плана је Општинска управа Ада, Одељење за комуналне послове, урбанизам, 
грађевинарство и заштиту животне средине. 
 
 У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), 
ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима 
планирања, рани јавни увид за План је одржан у периоду од 25.08.2022. до 09.09.2022. године у згради Општине 
Ада. За време трајања раног јавног увида није било достављених примедби ни сугестија у писаном облику. 
 
 Комисија за планове на седници одржаној 12.09.2022. године је усвојила Извештај о обављеном раном 
јавном увиду на материјал за израду Плана детаљне регулације фотонапонске соларне електране са трасом 
прикључног кабловског вода и мултимодног у Ади сачињеног од стране Одељења за комуналне послове, 
урбанизам, грађевинарство и  заштиту животне средине под бројем 352-1-47/2022-05 од 09.09.2022. године. 
 
 
  ОПШТИ ДЕО 
 
 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
 Правни основ: 
 Правни основ за израду Плана представља Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације 
фотонапонске соларне електране са трасом прикључног кабловског вода и мултимодног вода у Ади, број 350-
8/2022-01 дана 12.05.2022. године („Службени лист општине Ада“ бр. 22/2022). Саставни део одлуке је Решење 
о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације фотонапонске соларне 
електране са трасом прикључног кабловског вода и мултимодног у Ади које је донело Одељење за комуналне 
послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинскe управе општине Ада, под редним 
бројем 501-5/2022-05, од дана 27.04.2022. године. 
 
 План је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. 
закон, 9/20 и 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и са другим прописима који непосредно или 
посредно регулишу ову област. 
 
 Релевантни законски и подзаконски акти су: 

o Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21); 

o Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 32/19); 

o Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. 
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закон и 71/2021); 
o Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон , 99/11-

др. закон, 6/20 -др. закон и 35/2021 - др.закони); 
o Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);  
o Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16,  47/18 и 

9/20);  
o Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18 , 95/18 – др.закон и 40/21); 
o Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18 - др. закон); 
o Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20- др. 
закони) 

o Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, и  95/18 - др. закон) Закон о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);  

o Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. 
закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

o Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/04, 25/15 и 109/21); 

o Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10); 
o Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);  
o Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др.закон); 
o Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/21); 
o Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
o Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19); 
o Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
o Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); 
o Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09),  
o Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“ бр. 

44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др закон и 54/15 - др. 
закон);  

o Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС", број 87/18); 

o Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 
36/18);  

o Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон); 
o Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);  
o Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);  
o Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
o Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник СРС“, број 67/11, 48/12 и 1/16);  
o Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
o Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12); 
o Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних 

зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама 
(„Службени гласник РС“, број 34/13)  

o и други прописи од значаја за израду Плана.   
 

  
 Плански основ: 
 Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 

 Просторном плану општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 12/09) 

 Измене и допуне Просторног плана општине („Службени лист општине Ада“, број  44/21) 

 Плана генералне регулације насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада“, број  13/16) 
 

 
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 
 

 Oбухват Плана чини: 

 цела катастарска парцела 1907 К.О. Утрине, где се предвиђа изградња фотонапонске соларне 
електране, 

 део катастарске парцеле 1910 К.О. Утрине, делови парцеле број 15857 К.О. Ада, парцела број 
16078 К.о. Ада, део парцеле 16073 К.О.,  део парцеле 15830 К.О. Ада и парцела  број 15856 К.О. 
Ада. на овим парцелама је предвиђена траса кабловских водова  

 и парцела  број 13776 К.О. Ада - комплекс трафо станице. 
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 Предметна локација Плана се налази на катастарској општини Утрине и на катастарској општини Ада. 
 

Укупна површина подручја обухваћеног  границом обухвата Плана износи  144 hа.  
 

 У обухвату Плана се налазе грађевинске парцеле јавне намене: 

 општински пут: 
o део катастарска парцела 1910, К.О. Утрине,   
o делови катастарске парцеле број 15857 и катастарска парцела  број 15856 К.О. Ада 

 атарски путеви: парцела број 16078  и део парцеле 16073 К.О., 

 река Чик: део катастарска парцеле 15830 К.О. Ада 

 комплекс трафoстанице катастарска парцела број 13776 К.О. Ада,  
 
 И парцела остале намене: 

 катастарска парцела број 1907 К.О. Утрине  
 
 
 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 
 
 Обухват предметног Плана се налази у атару насеља Ада и Утрине и један мањи део у грађевинском 
подручја насеља Ада.  
  
 Граница предметног плана се већим делом граничи са пољопривредним земљиштем и атарским 
путевима.  Део обухвата Плана се налази у грађевинском подручју насеља Ада где се граничи са депонијем 
комуналног отпада и зоном породичног становања. 
 
 Катастарска парцела број 1907 К.О. Утрине на којој је планирана локација соларне електране је 
грађевинско земљиште изван  грађевинског подручја насеља. Укупна површина парцеле је 116ha49ar56m².  
Земљиште се користи у пољопривредне сврхе. Приступ парцели је са општинског пута и околних атараских 
путева. У јужном делу парцела се граничи са парцелом економије која већ дуже време није у функцији.  
 
 Кроз парцелу број 1907 К.О. Ада пролази ваздушни електроенергетски вод 20kV.  
 
 У јужном делу планиране соларне електране се налази противградна станица. 
 
 Терен планиране  соларне електране  у топографском смислу је релативно раван, са благим падом 
према југоистоку, са укупном висинском разликом око 5,00m. 
 
 На самој локацији соларне електране, као ни у њеном непосредном окружењу, нема природних и вештачких 
водотока, а нема ни постојећих инсталација водовода, канализације, гасовода и електонске комуникације. 
 
 Траса кабловских водова је планирана делом на парцелама општинског пута, а делом на парцелама 
атарских путева. На парцелама 1910, К.О. Утрине,  15857 и  15856 К.О. Ада је изграђен општински пут. 
Општински пут је изграђен са тврдим коловозом. Ширина општинског пута је 4,00m.  У појасу поред општинског 
пута на парцели 1910 КО Утрине 57 КО Ада нема  играђених инсталација. На парцелама број 15857 и 15856 КО 
АДА се налази траса постојеће ЕК инфраструктуре "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", а на делу парцеле 15856 у 
грађевинском подручју насеља Ада постоји ваздушни електронергетски нисконапонски вод. 
Зелени појас поред пута је неуређен, на неколико места су формирани дрвореди од багрема и упијајући 
канали.  Општински пут на два места пресеца гасовод.  На парцелама атарских путева нема објеката нема 
иснталација. На једном делу траса водова пролази близу локалног еколошког коридора, поред реке Чик и 
укршта се сњим.   
 
 У грађевинском подручју налази се комплекс трафостанице који снабдева електричном енергијом 
насеља. Комплекс је изграђен, уређен и ограђен.  
  
 На простору обухвата Плана нема заштићених природних добара,  нити подручја која су планирана за 
заштиту, као ни заштићених непокретних културних добара, нити археолошких локалитета. 
 
 На простору обухвата Плана су заступљене пољопривредне површине. Нема формираних зелених 
површина. 
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 ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 I. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
  
 1.  ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ 
 
 Обухват предметног Плана је намењен изградњи садржаја у функцији инфраструктурног комплекса 
фотонапонске соларне електране, односно постројења за производњу електричне енергије из енергије сунца и 
пласирање произведене енергије у електроенергетски систем и прикњучним кабловксим водовима које 
повезује енергану са трафостаницом и мултимодни оптички водови.  
 
 Простор обухваћен Планом планиране соларне електране налази се изван грађевинског подручја насеља 
Утрине и Ада, уз општински пут, који повезује насеља Утрине и Стеријино. Простор је неизграђен, а чини га 
пољопривредно земљиште, парцела број 1907 КО Утрине. Уз сам обухват Плана налази се напуштена економија 
(радна зона према ППО Ада).  
 
 Планирана траса прикључних кабловских водова соларне електране и мултимодних оптичких водова је 
планиран уз општински пут, који повезује насеља Утрине и Стеријино и атарске путеве.   
 
 При изради Плана, на одређивање просторно-функционалне структуре пресудно су утицали следећи 
фактори: 

 поштовање смерница датих ППО Ада и изменом и допуном ППО Ада, 

 уважавање Програмског задатка, 

 поштовање изражених захтева будућих корисника простора, усклађених са стручним мишљењем 
обрађивача Плана, 

 поштовање претходних услова добијених од надлежних органа и установа. 
 
 У будућој просторно-функционалној структури предметног подручја, као резултат усклађивања наведених 
фактора, биће заступљене функционалне зоне, које су приказане на графичком прилогу „4. Граница Плана и подела 
на карактеристичне зоне“. 
 
 Простор у обухвату Плана намењен је формирању функционалних зона: 

 зона за изградњу фотонапонске соларне елетране (SЕ), 

 зона општинског пута, атарских путева  и коридор реке Чик (PP) 

 зона компелкса трафостанице (TS) 
 
 2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ  КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 
 
 ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ (SE) 
  
 Соларна електрана је планирана на парцели број 1907 К.О. Утрине. Према програму Наручиоца 
соларна електрана ће се градити у фазама, прва и друга фаза је планирана у југоисточном делу парцеле. 
Планирана излазна снага фаза појединачно је 9,9MW. Остали део парцеле је планиран за поширење соларне 
електране. Снага фотонапонске електране и диспозиција опреме је планирана у складу са захтевима 
инвеститора и просторним ограчићењима и техничким могућностима прикључења.  
 
 Укупна површиа предметне парцеле износи  116ha49ar56m².  
 
 Планирана површина прве фазе соларне електране је цца 16ha као и друге фазе. Позиција и површина 
фаза дефинисане су на основу претпостављеног капацитета, начина њиховог саобраћајног повезивања, али и 
затечених елемената у простору (постојећи високонапонски вод). Предложена површина, детаљна 
организација и површине фаза могу бити у одређеној мери измењени током даље техничко-технолошке 
разраде соларне електране, у циљу рационалније организације простора и постизања оптималног капацитета 
фаза. У складу са прописима и планским документима вишег реда удаљеност површине за постављање 
соларних панела је удаљена од суседних парцела које нису у функцији инфраструктурног комплекса, односно 
спољних граница урбанистичке целине соларне електране је усвојена на 10,00m.   
 
 Принцип рада предметне соларне електране јесте паралелан рад са дистрибутивним системом 
електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ) са предајом произведене електричне енергије у ДСЕЕ у целости 
(изузев сопствене потрошње електране) за сваку фазу / целину посебну. 
 
 У оквиру комплекса соларне електране су предвиђене површине за постављање фотонапонских 
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панела, зелене површине и интерне саобраћајнице. 
  
 Фотонапонски панели се постављају на конструкцију предвиђену за монтажу соларних панела на 
земљи, под углом од 30 степени у односу на хоризонталну раван и оријентисану ка југу.  
 
 Интерне саобраћајнице су планиране као двосмерне, ширине 5,00m. 
 
 Зелене површине су предвиђене по ободу парцеле као заштитни појас.  
 
 ОПШТИНСКИ ПУТ, АТАРСКИ ПУТЕВИ И САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧЦИ (PP) 
 
 Површине изван комплекса соларне електране, траса прикључних кабловских водова и мултимодног 
оптичког кабла су палниране у деловима коридора општинског пута и атарских путева.  
 
 Путем саобраћајних прикључака  обезбедиће се адекватан колски приступ планираним садржајима. 
Планским решењем предвиђена су три колска приступа са јужне стране, примарно за кориснике предметног 
простора. Приступне саобраћајнице својим перформансама и габаритима унутар комплекса  ће омогућити приступ 
свим садржајима. 
 
 Површина саобраћајних површина  је око 27,61 hа. 
 
 КОМПЛЕКС ТРАФО СТАНИЦЕ (TS) 
 
 Комплекс трафо станице се налази у грађевинском подручју насеља Ада, поред општинског пута на 
катастарској парцели број 13776 K.O. Ада.  
 
 Снабдевање потрошача електричном енергијом на територији насеља Ада и Мол   је преко енергетског 
трансформатора преносног односа 110/20 kV.   
 
 Површина саобраћајних површина  је око 0,02hа. 
 
 3. БИЛАНС ПОВРШИНА  
 

Планирана намена површина у обухвату Плана 
Површина 

ha а m2 

Површина за изградњу соларне електране  (SE) 116 49 46 

Општински и атарски путеви и река Чик 27 61 96 

Комплекс трафостанице 00 02 37 

Укупна површина у обухвату Плана 144 13 06 

 
 
 4. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
 
 У обухвату Плана се налазе грађевинске парцеле јавне намене: 

 општински пут: 
o део катастарска парцела 1910, К.О. Утрине,   
o деолови катастарске парцеле број 15857 и катастарска парцела  број 15856 К.О. Ада 

 атарски путеви: парцела број 16078  и део парцеле 16073 К.О., 

 река Чик: део катастарска парцеле 15830 К.О. Ада 

 комплекс трафо станице катастарска парцела број 13776 К.О. Ада,  
 
 
  5. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ОБЕЛЕЖАВАЊА НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 
 5.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 Регулационе линије површина јавне намене у обухвату Плана су дефинисане постојећим  међним 
тачкама. 
 
 5.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
  
 Нивелационим решењем се задржавају нивелациони елементи општинског пута, док се нивелациони 
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елементи (коте прелома нивелете и падови нивелете саобраћајнице) интерних саобраћајница дефинишу 
приликом израде техничке документације.  
 
 Фотонапонски панели постављају се директно на тло, постављањем носеће конструкције на коју се 
монтирају панели. Могуће је локално нивелисање терена у циљу формирање правилног распоред панела. 
 
 
 5.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 
 
 Постојеће парцеле површина јавних намена се задржавају овим планом. 
 
 Ако се укаже потреба за парцелацију или препарцелацију  парцела  површина јавне намене оне ће се 
образовати у скалду са улсовима из Просторног плана, Пројектом парцелације и препарцеалције и Пројектом 
геодетског обележавања.   
 
  6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 
СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
 Овим Планом су приказане површине јавне намене које  је утврђено јавни интерес, у складу са посебним 
законом. Површине јавне намене чине:  део општинског пута, површине атарских путева и комплекс трафо 
станице.   
 
 Саобраћајну, комуналну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, као и озелењавање, 
потребно је изводити у складу са важећим законима и прописима који сваку појединачну област уређују.  
 
 Површине, садржаји и објекти намењени јавном коришћењу морају бити грађени у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 
22/15).  
 
 На графичком приказу „8 План површина јавне намене и начин спровођења Плана“, дат је приказ 
површина јавне намене у обухвату Плана.  
 
 
 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
  
 Општа правила 
 Објекте и мреже комуналне и техничке инфраструктуре изводити у складу са техничким условима и 
нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу 
и укрштању водова инфраструктуре. 
 Планиране инсталације у зони јавног пута се могу планирати под условима којима се спречава 
угрожавање стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја на путу. 
 Услови за подземно постављање инсталација поред и испод путева у надлежности локалне управе у 
предметној зони: 

 укрштање инсталација са интерном улицом се планира подбушивањем са постављањем исте у 
прописну заштитну цев; 

 минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте коте 
заштитне цеви износи 1,0 m; 

 при паралелном вођењу, инсталације поставити уз ивицу пута, без угрожавања попречног профила 
предметног пута, као и система одвођења атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај 
услов, мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. Код пешачких стаза, 
могуће је инсталације поставити у коридору пешачке стазе. 

 
 
 7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

7.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
  Садржаји планираног комплекса соларне електране ће се повезати на општински пут (ОП) бр.1 (Л-1), 
Ада – Стеријино - Оборњача, са одговарајућим саобраћајним прикључцима, што се може сматрати врло 
повољним с обзиром на будућу намену посматраног подручја.  
 
 На посматраној локацији изузев општинског пута, нема изграђених објеката саобраћајне 
инфраструктуре  и изградња прикључака на општински пут .  
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 Може се констатовати, да за формирање садржаја путно-друмског саобраћаја на предметној локацији 
постоје одговарајући просторни и урбанистички елементи који ће омогућити квалитетну и безбедну путно-
друмску везу са насељем преко предметног општинског пута бр.1 (Л-1), Ада – Стеријино - Оборњача.  
 
 У оквиру површина јавне намене (коридор општинског пута) изградиће/реконструисаће се 
саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине, са свим потребним елементима који ће обезбедити 
безбедно и неометано кретање свих превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих 
саобраћајних површина. 
 
 Саобраћајно решење унутар соларне електране је конципирано тако да са  дефинисаним 
прикључењима   на општински пут бр.1 чине функционалну целину.  
 
 Саобраћајна прикључења комплекса  на општински пут изградиће се као класични укрштаји са 
одговарајућим елементима, радијусима, проширењима и одговарајућим ширинама интерних саобраћајница ( 
5,0 m).  
 
  Реконструкција, проширење и изградња опшинског пута вршиће се на основу параметара из 
Просторног плана општине Ада. 
 

7.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
 Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних пројеката и 
пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби: 

o Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18), 
o Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 87/18), 
o Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти 

и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11), 
o Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и 

експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17), 
o Техничких прописа из области путног инжењеринга, 
o SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 
 Општински пут  
 заштитни појасеви: 

o заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине 
од 5 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну), 

o појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој 
се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (5 m).  

 
 Саобраћајни прикључци – колски прилази: 
 Програмско-пројектни елементи: 

o коловоз ширине мин 5 m, 
o радијуси кривина у складу са меродавним возилом, 
o носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 60 kN по осовини), 
o једнострани нагиб коловоза. 

 
7.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 

 Грађевинској парцели обезбедити колске прилазе, односно прикључак на јавну саобраћајницу, 
минималне прописане ширине уз сагласност управљача над саобраћајницом – општинским путем.  
  
 7.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

7.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 Према подацима надлежног урављача водоводног и канализационог система ЈКП Стандард Ада, у 
обухвату Плана не постоји изграђена и не планира се насељска канализациона и водоводна мрежа. С обзиром 
да за функционисање и рад планиране соларне електране није предвиђен стални боравак људи, Планом се не 
предвиђа изградња интерног система снабдевања пијаћом водом, већ ће се евентулано потребне количине 
воде за пиће обезбедити путем преносних аутомата са хигијенском контролисаном водом. 
 У току рада соларне електране вода за техничке потребе предвиђена је за напајање хидрантске мреже, 
а потребе за водом за ове намене могуће је - у зависности од потребних количина - обезбедити из сопствених 
стационарних система (подземни или надземни резервоараи за воду одговарајућег капацитета) или изградњом 
сопственог бунара у обухвату комплекса, у ком случају је за изградњу и коришћење подземне воде из бунара 
неопходна примена одредби Закона о водама, као и Закона о рударству и геолошким истраживањима. Тачна 
позиција бунара не дефинише се Планом. 
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 С обзиром да за функционисање и рад планиране соларне електране није предвиђен стални боравак 
људи, Планом се не предвиђа изградња интерне фекалне канализационог система. 
 Одводњавање атмосферских падавина са површина у планском обухвату, пре свега површина са 
фотопанелима се предвиђе природним путем, односно упијањем у тло. Одводњавање са постојећег 
општинскго пута је решено попречним нагибима пута и одводњавањем у околни терен. Са планираних 
интерних саобраћајница  одводњавање se такође предвиђа формирањем попречних падова и одвођењем воде 
у путни појас уз саобраћјнице. Према потреби могу се формирати отворени упијајући јаркови.  
 
 
 7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 У подручју Плана - зоне соларне електране, планирана је изградња сопствене електроенергетске 
инфраструктуре (грађење разводног постројења потребног капацитета, као и средњенапонског и 
нисконапонског расплета), према потребама за функционисање соларне електране, а тачне диспозиције 
планираних електроенергетских објекта и водова ће се прецизирати у фази израде техничке документације. 
 
  Место везивања, за прву и другу фазу је постојећи комплекс трафостанице на парцели број 13776 
према условина надлежен институције,  за проширење предметне соларне електране место везивања 
одредиће надлежна институција у посебној процедури, приликом издавања услова за пројектовање и 
прикључење. 

 
7.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 

  
 Преко планског простора прелази надземни 20 kV вод, дистрибутивног система електричне енергије. 
Приликом изградње у близини надземног вода потребно је поштовати Правилник о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, број 
65/88) и („Службени лист СРЈ“, број 18/92).   
 
 Од трансформаторских станица вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних 
потрошача.  
 
 Да би се простор у оквиру обухвата Плана привео планираној намени и да би се стекли технички 
услови за прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је 
изградити недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског система (20kV мрежа-прикључак до 
трансформаторске станице, нисконапонска мрежа, трансформаторска станица). 
 
 Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове. За расветна тела 
користити изворе светлости у складу са новим технологијама развоја и мерама енергетске ефикасности. 
 
 Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96). 
 
 У близини обухвата Плана налази се траса далековода 110 kV, бр.160/1 ТС Србобран-ТС Сента, у 
власништву „Електромрежа Србије“ АД. 
 
 Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и Плану инвестиција, у 
непосредној близини предметног Плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у 
власништву „Електромрежа Србије“ АД. 
 
 Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 145/14), Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, 
број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), Правилником о техничким 
нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист 
СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“, број 36/09) са 
припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања нејонизујућим 
зрачењима („Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS 
N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских 
постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од 
утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), 
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као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - 
Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83). 
 У случају градње испод и у близини далековода потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ АД. 
 
 

7.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 
 Планом се задржава постојећа ваздушна електроенергетска инфраструкутра изграђена на парцели 
планиране соларне електране. Функција ових мрежа остаје непромењена и оне неће бити укључене у 
електроенергетски систем соларне електране.   
 
  Услови за прикључење соларне електране на ДСЕЕ  
 Према издатим Условима за пројектовање и прикључење палнираног инфраструктурног комплекса - 
соларне електране на електроенергетски систем је у постојећој трафостаници ТС 110/20 kV/kV "Ада". У 
постојећој трафостаници се врши прикључење и предаја произведене електричне енергије у ДСЕЕ. 
 
 Према „Правилима о раду дистрибутивног система“ изградња електроенергетских објеката до места 
прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, опремање места прикључења на ДСЕЕ као и 
опремање мерног места у искључивој је надлежности дистрибутера.   
 
 Према издатим Условима за пројектовање и прикључење укупна трансформисана производна снага на 
20kV напонском нивоу предметне соларне електране се сублимира у трафостаници  и преко прекидачке 
ћелије, смештене у СН блоку трафостанице, се предаје у нову мерно-изводну ћелију 20kV разводног 
постројења у постојећој трафостаници ТС 110/20 kV/kV "Ада".  
 
 20kV прикључни кабловски вод соларне електране  и оптички мултимодни вод  полазе од прекидачке 
ћелије, локализоване на к.п. 1907 к.о. Утрине и прелазе преко парцела: к.п. 1910 к.о Утрине (локални пут, у 
власништву општине Ада), к.п. 15857 к.о. Ада (некатегорисани пут, у власништву општине Ада), к.п. 16078 к.о. 
Ада (некатегорисани пут, у власништву општине Ада), к.п. 16073 к.о. Ада (некатегорисани пут, у власништву 
општине Ада), к.п. 15830 к.о. Ада (канал, у власништву Аутономне покрајине Војводине), к.п. 15856 к.о. Ада 
(некатегорисани пут, у власништву општине Ада) и завршавају се у новој мерно-изводној ћелији „И-205“ 20kV 
разводног постројења у постојећој трафостаници ТС 110/20kV/kV "Ада", локализованој на к.п. 13776 к.о. Ада 
(ТС 110/20kV/kV у власништву Републике Србије, корисника ЈП ЕПС). Предметни водови се дуж целе трасе 
полагања полажу и прелазе преко јавних површина. Дужина трасе предметних водова је 13.950 м. 
 
 Pолагањe СН прикључног кабловског вода соларне електране мора се извести у складу са одредбама 

Техниких препорука  ЈП‐ЕПС Дирекција за дистрибуцију.  
 
 Прикључни  кабловки водови  ће бити положени директно у земљу. Предметни кабловски прикључни 
водови се полажу у ров дубине од 0,9-1,5m и ширине мин. 0,8m до макс. 1m. 
 
 Како се на појединим деловима трасе предметних кабловских водова путни појас нерегулисаног пута 
обрађује, на тим деловима дубина рова мора бити дубља од 1,2m. Препорука је да се кабловски водови на тим 
местима полажу на дубини од 1,5m. Такође на местима укрштања предметних кабловских водова са каналом, 
мора се копати испод тренутне дубине канала, што је сигурно мин. 1,5m. Уколико услови на терену не 
дозвољавају прописану дубину рова од минимум 1,2m потребно је предвидети додатне мере механичке 
заштите кабловских водова у виду постављања цеви, бетонских кабловица или плоча.  
 
 
  Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже 

 Подземну електроенергетску мрежу полагати на дубини од најмање 0,8 - 1,0 m, 

 није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских 
каблова, 

 хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 
m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове, 

 при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла 
на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале 
каблове, 

 уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m, 

 нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке, 

 хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају каблови јавне 
расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m, 
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 при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског 
нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m, 

 нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке, 

 у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује 
се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 
0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом 
дужином трасе поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m, 

 хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи 
најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV, 

 при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном 
растојању од најмање 0,5 m, 

 ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног 
вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a електронски комуникациони кабл 
постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора да буде најмање 0,3 m, 

 угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°, 

 ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев, 

 нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке, 

 пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла у 
односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због обављања радова, 

 забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу енергетског кабла 
(пролаз енергетског кабла кроз шахт), 

 енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза, 

 при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°, 

 нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 
 

 Услови за изградњу трансформаторских станица снага  
o Трансформаторску станицу за напонски пренос градити као монтажно - бетонску, компактно - бетонску 

или зидану, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије, 

o минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде  
3,0 m, 

o монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти  
o за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан 
o обезбедити право службености кориснику послужног добра ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак 

„Електродистрибуција Суботица“ на парцели на којој се гради трансформаторска станица, ако то није 
јавна површина. 

 
 Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже  

o Реконструкција постојећих надземних водова вршиће се на основу овог Плана и услова надлежног 
оператора дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева замену стубова, 
проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту, поштујући постојећу трасу вода.  

 
 Услови за изградњу јавног осветљења 

o Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза или на 
објекте, 

o стубове поставити на мин. растојању 0,5m m од коловоза и ван колских прилаза објектима, 
o користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући принципе енергетске 

ефикасности. 
 
 Зона заштите електроенергетских водова и објеката 

 
 Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника 
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  
бр. 145/14) и износи 11m са обе стране постојећег ваздушног вода. 
 
 7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
  
 7.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 
 Планирана соларна електрана нема потребе за коришћење природног гаса у технолошком процесу, те 
се не планира прикључење планиране електране на дистрибутивни гасоводни систем и изградња 
дистрибутивног гасовода на предметном простору. 
 
 Планирана траса прикључних водова на два места се укршта са гасоводом. Растојање између гасовода 
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и планираних прикључних кабловских водова је за оптички мултиводни вод  0,5m, а за планирани 
средњенапонски вод 0,7m. 
 

7.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 
 На предметном простору не постоји и не планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже, стога 
не постоје ни посебни услови за заштиту и изградњу гасоводне инфраструктуре. 
 

7.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 
 За предметно Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља, не планира се прикључење на 
гасоводну инфраструктуру. 
 
 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 7.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 
 
 На делу простора у обухвату Плана налази се подземни електронски комуникациони кабл. На овом 
простору не постоји електронска комуникациона инфраструктура за потребе будућих корисника простора. 
 
 За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону мрежу - 
оптички мултимодни водове у саобраћајним коридорима. Електронску комуникациону мрежу у потпуности 
каблирати.  
 
 Постојећи каблови не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних објеката, као и осталих 
објеката.  
 
 7.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 
 

 Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе 
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др), 

 електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница, и поред пешачких 
стаза у јавним површинама и површинама остале намене, 

 препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно провлачење 
електронских комуникационих каблова,  

 дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 
m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару, 

 ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте, 

 при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10kV најмање 
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV,  

 при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао 
укрштања око 90°, 

 удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због 
обављања радова, 

 при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално 
растојање мора бити најмање 0,5 m, 

 при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода 
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном 
вођењу комуникационог кабла са канализацијом, 

 при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора 
бити најмање 0,4 m, 

 при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода 
хоризонтално растојање треба да буде најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода, 

 комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној 
површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина,  

 у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења 
радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није 
дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних 
предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на 
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских 
комуникација (ЕК објеката). 
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 7.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 

8. Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком по 
условима надлежног предузећа, 

9. у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у 
области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од 
планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до 
објекта на јавној површини. 

 
 
 7.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
 На простору обухвата Плана је потребно приликом планирања/пројектовања зелених површина у 
оквиру комплекса  унапредити стање зеленила, и довести га на ниво при ком би вршио основне функције 
зелених површина: санитарно-хигијенске, кроз позитиван утицај на микроклиматске услове и стање животне 
средине; декоративно-естетске, кроз унапређење визуелног идентитета планираних садржаја и очување и 
заштита биодиверзитета. 
 
 У обухвату плана је најбитније пројектовати  заштитно зеленило које би окружило читав комплекс, као и 
зеленило дуж  коридора општинског пута. 
 
 Уређење линијског и заштитног зеленила 
 Општински пут и приступна саобраћајница који воде ка комплексу би требали да имају зелене 
површине целом дужином, по могућности од отпорних брзорастућих средњих или високих врста дрвећа, у 
комбинацији са смешом трава такође прилагођених на станишне услове. Дрвореди могу бити једноредни или 
вишередни, на зеленим површинама минималне ширине од 3 до 5m и више, односно уколико дати простор то 
дозвољава. 
 
 У оквиру комплекса  соларне електране потребно је предвидети одређену ширину простора за 
пројектовање заштитног зеленила које би требало да се састоји из травне површине, жбунастих врста и ниског 
дрвећа. Како би задовољили правилно планирање и пројектовање дрвореда потребно је да се састоји из 
дрвенастих врста различитих висина, па се из тог разлога препоручује примена жбунастих врста у комбинацији 
са дрвећем. Минимална ширина заштитног појаса би требала да буде од  5m. 
 
 Пожељно је уношење жбунастих врста декоративних цветова или плодова, као и различитих нијанси 
листова у циљу повећања естетских вредности окружења комплекса. Препоручује се примена следећих 
жбунастих врста: Magnolia spp. (магнолија), Forsythia x intermedia (хибридна форзиција), Prunus laurocerasus 
(ловор вишња), Thuja occidentalis (западна туја), Јuniperus squamata (хималајска боровица), Juniperus virginiana 
(вирџинијска клека), Juniperus chinensis (кинеска боровица). 
 
 Правила за озелењавање 

 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким нормативима 
за пројектовање зелених површина: 

 
 Дрвеће Шибље 
Водовода 1,5 m  
Канализације 1,5 m  
Електрокаблова мин 2,5 m 0,5 m 
ЕК мреже 2,0 m  
Гасовода 1,5 m  

 

 Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m, 

 избор дендролошког материјала оријентисати на предложене и аутохтоне врсте, 

 учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%, 

 примена четинарских врста максимално треба да износи 20% на целој површини комплекса, и то само 
уколико се интензивно одржава и негује, 

 избегавати примену инвазивних врста. На нашим подручјима су инвазивне следеће биљне врсте 
следеће: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus 
glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави 
jасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimiflium), 
петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotna), jапанска фалопа (Reynouria 
syn Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 
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 8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
 Нова постројења за производњу електричне енергије морају да испуњавају минималне захтеве у 
погледу своје енергетске ефикасности.  
 
 Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих извора енергије и подстицању 
градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим објектима, 
ради смањења текућих трошкова. 
 
 У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђивања одрживе градње, 
применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објеката, неопходно је 
унапредити енергетска својства објеката. Применом одговарајућих система, материјала, уређаја, енергената и 
слично, оствариће се унапређење енергетске ефикасности. 
 
 Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и личног 
стандарда. Коришћење обновљивих извора енергије утиче на раст животног стандарда, очување и заштиту 
животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија ветра и друго. 
 
 Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се: 

 подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се амбијент 
сличан природном), 

 пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 
суседних објеката, подизањем зелених кровова-као компензација окупираном земљишту, 

 сопственом производњом енергије и другим факторима,  

 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије 
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или централизованих 
система грејања и хлађења.  

 
 Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 

 реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за 
загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), заштита од 
сунца, природна вентилација и сл., 

 примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина),  

 примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге 
мере), 

 примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена савремених котлова и 
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас, или даљинско грејање, примена савремених 
топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача 
топлоте и друге мере), 

 стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или се 
може снизити, могуће у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха), 

 примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради 
обезбеђивања потребног квалитета осветљености). 

 
 Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у супротности са 
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење објеката. 
 
 9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
  
 Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина и 
објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно коришћење, којима 
се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.  
 
 Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, 
реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на 
њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, 
кретање, коришћење услуга, боравак и рад.  
 
 Објекти за јавно коришћење у обухвату Плана су:  део општинског пута и комплекс трафостанице. 
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 При планирању, пројектовању и грађењу саобраћајних (колских и пешачких) површина, прилаза до објеката, 
као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни 
елементи приступачности за све потенциjaлне кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).  
 
 Приликом изградње нових саобраћајница, обавеза инвеститора је да поштују све услове из важећег 
Правилника и обезбеде неометан приступ и коришћење хендикепираним лицима, старима, родитељима са 
децом и осталим лицима са посебним потребама. 
 
 10. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
 За потребе издавања локацијских услова, неопходно је обезбедити одређени минимални степен 
комуналне опремљености земљишта, односно обезбедити прикључке на саобраћајну и комуналну/техничку 
инфраструктуру, која је потребна за несметано функционисање објеката одређене намене. 
 
 Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну 
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, електроенергетску мрежу и електронску комуникациону мрежу. 
Прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, 
надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 
 
 Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева могућност 
колског прилаза и прикључака на електроенергетску и електронску комуникациону мрежу.  
 
 За потребе издавања одговарајућих дозвола и аката у складу са Законом, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке на  
комуналну инфраструктуру, која је неопходна за нормално функционисање објеката одређене намене.  
 
 Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање одговарајућих 
дозвола и аката у складу са Законом за соларну електрану је прикључак на саобраћајну мрежу,  електроенергетску 
мрежу  и електронску комуникациону инфраструктуру.  
  
 II. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 
 
 1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
 На основу услова Покрајинског завод за заштиту природе, утврђено је да се на подручју обухвата 
Плана не налазе заштићена подручја, ни подручја која су планирана за заштиту. Планирана траса прикључних 
кабловских водова и мултимодних оптичких калблова пролазе преко парцеле број 16073 КО Ада која је 
дефинисана као локални еколошки коридор.   
 Према Решењу добијеним од Покрајинског завода за заштиту природе потребно је задовољити следеће 
услове заштите природе: 

 У циљу заштите биодиверзитета, планирати очување постојећег и подизање новог зеленила 

 Уколико је неопходно уклањање вегетације, планирати реализацију радова у периоду од 16. јула до 14. 
марта, како делови станишта која ће бити уништени или деградиране не би привлачили птице 
гнездарице и како би се смањио негативан утицај радова  на строго заштићене врсте дивњих птица 

 Приликом планирања озелењавања површина, предност дати аутохтоним дрвенастим и жбунастим 
врстама које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима 

 Није дозволено планирати инвазивних (агресивних  аутотохних) врста за озелењавање: циганско перје 
(Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpba 
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 
(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни 
бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia 
japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

 Током формирања рупа, ископа, јарака или усека у тлу, предвидети редовне дневне прегледе ради 
утврђивања присуства кичмењака (сисара, водоземаца и гмизаваца) у њима, те уколико улазе и наведене 
просторе, предвидети и извршити њихово вађење и остављање на површинама ван предметних парцела 
обухвата. Предвидети поклапање предметних ископа у ноћном периоду, како би се онемогућило улазак 
кичмењака у њих. 

 Приликом планираних ископа, ископани материјал не може се депоновати на просторима 
идентификованим као станишта строго заштићених и заштићених врста, као и на било којим пашњацима, 
ливадама и воденим стаништима. 

 Уколико ће се око планиране соларне електране формирати ограда, предвидети да долњи део ограде не 
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представља баријеру за пролаз ситних животиња, постављање ограде на висину најмање 15цм од тла. 

 Предвидети усмерено осветљење на планираним објектима, тако да светлост буде усмерена искључиво на 
објекат, без осветљења околних станишта. 

 На изграђеним објектима планирати могућност смањења интезитета светлости током ноћи. 

 Планирати привремено депоновање грађевинског материјала на предметним парцелама и његово 
уклањање у року од 15 дана од дана завршетка радова. 

 Планирање заштите земљишта остварити спровођењем мера и активности за заштиту од загађења и 
деградације ради очувања његових природних особина и функција, сагласно одредбама члана 12. закона о 
заштиту земљишта. 

 У складу са захтевима члана 5. став 2 Закона и заштити животне средине, правна и физичка лица су дужна 
да , између осталог, у обављању својих делатности обезбеде "рационално коришћење природних 
богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих трошкова, примену 
прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом"  

 
 2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
 Условима добијеним од Међуопштинског Завода за заштиту споменика културе Суботица (у даљем 
тексту „Завод“) утврђено је да унутар простора обухваћеног Планом нема евидентираних споменика културе 
нити објеката под претходном заштитом, као ни археолошких локалитета. 
 
  Услови заштите и мере техничек заштите: 

 Потребно је обезбедити правовремену површинску проспекцију обухвата Плана да би се 
утрвдио постојање археолошких налазишта; 

 На просторима за које се покаже постојање археолошких локалитеа обавеза  Инвеститора је, 
да у скалду са чланом 110. Закона о културним добрима (“службени гласник РС” број 71/94) 
обезбеди средства за заштиту археолоша ископавања, након чега може несметано да 
извршинреализацију пројекта; 

 Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или на 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и 
обавести Завод и преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и 
положају у коме је откривен; 

 Обавеза инвеститора је, да у складу са Законом о културним добрима и Законом о планирању и 
изградњи, пре почетка радова обавести овај Завод, чиме би се обезбедио археолошки надзор. 

 
 3. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Очувањe квалитета живота и здравља људи на подручју Плана обезбедиће се адекватном 
имплементацијом планских решења, посебно успостављањем мониторинга параметара животне средине, 
реализацијом препорука и успостављањем инспекцијског надзора. 
 
 Планске мере за заштиту животне средине обухватају интегрално управљање предметним простором, 
чијом реализацијом ће се зауставити и спречити негативни утицаји на животну средину.  
 
 Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора у обухвату Плана, може се вршити под 
условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.   
 
 Производња електричне енергије у соларним електранама се заснива на обновљивом извору енергије и 
чистим технологијама, без ефеката на природно окружење и затечене екосистеме и нема агресивног односа према 
животној средини у току, након завршетка радова и током експлоатације.  
 
 Заштита воде и земљишта, као природних ресурса, биће остварена, првенствено, адекватним 
одвођењем  отпадних вода, као и одговарајућим одлагањем отпада у контејнере (комунални отпад), у складу са 
условима надлежне општинске комуналне службе. 
 
 У циљу заштите земљишта од загађења, забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и 
опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 
мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 
 Обавезно је спроводити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја 
у земљиште, праћење утицаја на квалитет земљишта, као и спровођење других мера заштите у складу са Законом 
о заштити земљишта и другим законима. 
 
 Заштита ваздуха у обухвату Плана, оствариће се формирањем заштитног зеленила ободом комплекса, у 
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циљу заштите ваздуха као природног ресурса.  Адекватним избором и распоредом дендролошких врста биће 
остварене и друге санитарно-хигијенске функције зеленила.  
 
 Планирана изградња и експлоатација објеката за производњу енергије ОИЕ, нема утицаја на загађење 
ваздуха. Нема потенцијалних извора буке и вибрација.   
 
 За све објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује 
потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине, 
Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, брoj 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, брoj 114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите простора у контексту 
заштите животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидената. 
 
 Применом адекватних техничких мера светлосно загађење које потиче од расвете подручја обухваћеног 
планом је сведено на минимум, искључиво на случајеве када је нарушена безбедност објеката за производњу 
енергије ОИЕ (расвета се активира помоћу детектора покрета са сензорима на висини изнад висинр ситних 
животиња).  
 
 За одлагање чврстог отпада, који нема својство опасних материја, у сарадњи са комуналним 
предузећем користити контејнере који обезбеђују сакупљање и изолацију отпадних материјала од околног 
простора.  
 
 Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације за одржавање објеката не може да се 
складишти, већ је неопходно да се транспортује и њиме рукује поштујући при томе мере заштите прописане 
регулативом која се односи на опасне материје. У случају изливања ових материја на тло загађени слој 
земљишта се мора уклонити и одложити у амбалажу која се може празнити на само за ту сврху предвиђену 
депонију. Након санације обавезно извршити рекултивацију терена.  
 
 
 4. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 
 
 Мере заштите здравља људи обезбеђује се применом правила уређења и грађења датих у Плану, као и 
техничких прописа чија је примена обавезна приликом пројектовања, грађења и експлотације објеката за 
производњу енергије из ОИЕ. За објекте предметне намене потребна је посебно поштовати одредбе 
Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења иводова 
(Службени лист СРЈ број 41/93), Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског 
напона (Службени лист СФРЈ број 53/88, 54/88 и Службени лист СРЈ број 28/95), Правилника о техничким 
нормативима за азштиту објеката од атмосферских пражњења (Службени лист СРЈ број 11/96) и стандарда 
SRPS IEC 1024-1 и SRPS IEC 1024-1-1, као и других прописа у овој области. 
 
 Поред тога, у циљу заштите живота и здравља људи потребно је спроводити и унапређивати мере 
безбедности и здравња лица укључених у рдне процесе предметног комплекса, као и лица која се затекну у 
радној околини, у свему према Закону о безбедности и здравља људи на раду  ("службени гласник РС" број 
101/05, 91/15 и 113/17-др.закон) и прописима донетим на основу Закона. 
 
 
 5.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити без обзира 
на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Могућност настанка пожара је већа у урбаним 
срединама – већим насељеним местима који имају развијенију привреду, већу густину насељености, производне 
објекте и складишта робе и материјала са веома високим пожарним оптерећењем и сл. У сеоским насељима 
(Стеријино, Оборњача и Утрине) је мања угроженост, јер размештај насеља омогућује заштиту и спречавање 
ширења пожара. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама, због држања запаљивих 
пољопривредних усева у летњим месецима.  
 
 У складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима и 
стандардима који уређују ову област, активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:  

 поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија, 

 дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем  довољне количине воде за 
ефикасно гашење пожара, 

 градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални радијуси 
кривина и сл.), 
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 обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за ватрогасна возила), 

 поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између пословних, производних, 
складишних, помоћних, енергетских и сл.), 

 дефинисањем безбедносних појасева између објеката, којима се спречава ширење пожара. 
 
 Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте које је 
неопходно а обухваћени су Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија 
од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације). 
  
 6. УСЛОВИ И МЕРЕ СЕИЗМИЧКЕ ЗАШТИТЕ 
 
 На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, на подручју у 
обухвату Плана је могућ земљотрес јачине VII степени сеизмичког интензитета према Европској 
макросеизмичкој скали (ЕМС-98).  
 
 У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване 
деформације. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен 
манифестовати „силан земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или 
реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета према 
ЕМС-98, како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.  
 
 Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу објеката, примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката, поштовање прописане минималне 
ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката како би се обезбедили слободни 
пролази у случају зарушавања и др. Такође, мере заштите подразумевају строго поштовање и примену 
важећих грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју.  
 
 7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ПОГЛЕДУ ГЕОТЕХНИЧКЕ СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА 
 
 Подручје општине Ада се налази у зони умереног до средњег интензитета еолске ерозије. Ризик од 
настанка и интензивирања ових процеса је, поред природних фактора, све чешће изазван људским деловањем. 
Ерозиони процеси су интензивнији на пољопривредном земљишту, што се може објаснити употребом 
пољопривредне механизације која нарушава структуру тла. Антиерозионе мере подразумевају примену адекватних 
мелиоративних и агротехничких мера које би поправиле и очувале структуру земљишта и повећале његову 
отпорност на деловање еолске ерозије.  
 
 На посматраном подручју соларне електране нема површинских водотокова, те овај простор није 
угрожен од поплава. Одвођење сувишних атмосферских вода врши се према зеленим површинама и према 
отвореним каналима који се налазе дуж саобраћајница, до реципијента, најближе каналске мреже у окружењу. 
 
 
 8. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 
 
 8.1. Заштита телекомуникационе инфраструктуе 
 Надлежни оператер ЕК инфраструктуре “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Словима издатим за потребе израде 
Плана прописао мере заштите постојеће инфраструктуе у својој надлежности, које су интегрисане у планска 
решења,а  односе се на следеће:  

 у циљу заштите постојеће ЕК инфраструктуре, потребно је пре почетка израде пројектне документације и 
извођења било кавих радова на предметном подручју прибавити одговарајуће услове , сагласнсоти од 
“Телекома Србија” а.д. Београд  

 
 8.2. Заштита хидротехничке инфраструктуре 
 Хидротехничку инфраструктуру која је утицаја на планска решења у овом Плану представља водоток реке 
Чик са којим се укрштају прикључни кабловски водови и оптички каблови.  
 У погледу заштите водотока, поред услова заштите природе у планска решења интегрисана су и услови 
надлежног водопривредног предузећа ЈВП “Воде Војводине” који се тичу хидротехничких аспекта:  

 према Условима кабловски водови и мултимодни вод фотонапонске  соларне електране на катастарској 
парцели број 15830, К.О. Ада укршта се са главним мелиорационим каналом К-III-0 Буджак (напомена: у ПП 
насеља Ада предменти канал је третиран као река Чик) на стационажи канала km 20+871 

 при избору планског решења, уважити хидрауличке карактеристике канала К-III-0 Буджак:  
◦ стационажа km 20+871 (betonski cevasti propust Ø1000) 
◦ кота дна 77,50 mnm 
◦ дубина 2,0-2,5m 
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◦ нагиб косина 1:1,5 
◦ ширина дна 1m 
◦ Обезбедити континуитет и правац радио-инспекционих стаза у обостраном појасу ширине од најмање 

5,0m од водотока/канала, сачувати запролаз и рад механизације која одржава канал. 
◦ Подземне објекте кроз радио - инспекциону стазу поставити најмање 1,0m испод коте терена и 

обезбедити их од утицаја механизације за одржавање канала. Кота терена је кота обале у зони радно-
инспекционе стазе. 

◦ У овом појасу није дозвоњена изграња надземних објеката, садња дрвећа, опарање и копање земље и 
предузимање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност водотока/канала и 
омета редовно одржавање канала. 

◦ У површинске и подземен воде, забрањено је испуштати, било каве воде осим условно чистих 
атмосферских и пречишћених отпадних вода чији квалитет обезбеђује одржавање минимално доброг 
еколошког статуса (II klasa vode) реципијента, према Уредби о калсификацији вода и уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(“Службени гласник РС” број 67/11, 48/12 и 1/16) 

 
 
 8.3. Заштита противградне станице 
 Заштиту од града обезбеђују лансирне (противградне) станице, са којих се током сезоне одбране од града 
испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних станица од 
500 m, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу 
нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. На основу података добијених од Републичког 
хидрометеоролошког завода (РХМЗ) на предметном подручју се налази једна противградна станица (кат. парц. брoj 
1907 КО Утрине), те је изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од ове противградне станице, могућа 
само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције.  
 
 9. УСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама одбране земље. 
 
 
 III. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
  
 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
 Правила грађења се доносе за зоне у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне грађевинске 
парцеле као основ за издавање локацијских услова.  
 
 За потребе реализације планских решења у обухвату Плана дефинисани су урбанистички критеријуми 
и услови за градњу планираних садржаја: 

 конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII степени сеизмичког 
интензитета према ЕМС-98 скали, 

 спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу 
са Законом о заштити животне средине, 

 обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка 
документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави 
Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе, 

 обавеза инвеститора је, да у складу са Законом о културним добрима и Законом о планирању и 
изградњи, пре почетка грађевинских радова обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, 
чиме би се обезбедио археолошки надзор, 

 при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара, 

 објекти јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, 

 реализација планских решења може да се изводи у више фаза.   
 
 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 
 2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ (SE): 
 
 Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним Планом  
 
 Дозвољено је грађење соларне електране, која ће произведену електричну енергију пласирати у 
дистрибутивну мрежу. Соларна електрана се састоји од следећих елемената: 

 фотонапонских панела; 
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 инвертора снаге; 

 енергетских трансформатора; 

 нисконапонских прикључних разводних ормана; 

 разводног постројења средњег напона; 

 каблова за једносмерну струју; 

 система за праћење (мониториг); 

 прикључног кабла, средњег напона 20kV, од разводног постројења до прикључења на јавну 
дистрибутивну мрежу ; 

 других потребних објеката и инсталација. 
 
 
 Општа правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле 
 
 Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног Планом намењен за грађење, који обухвата 
једну или више катастарских парцела или њихових делова. 
   
 Дефинисана је приступом на јавну површину и границама према суседним парцелама. 
Парцелација и препарцелацијa се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила 
дефинисаних овим Планом. Основ за промену граница парцеле је пројекат парцелације и препарцелације, уз 
сагласност власника парцеле. Грађевинска парцела се формира уз максимално поштовање постојећих 
катастарских парцела у складу са правилима за предметну зону. 
  
 Није обавезно формирати парцелу за соларну електрану, а уколико се процени да је то 
целисходно, могуће је путем пројекта препарцелације, формирати једну или више парцела за локацију соларне 
електране, у границама планиране намене земљишта. 
 
 У случају формирања нових грађевинских парцела, ширина фронта парцеле је мин. 20,0 m, површина 
парцеле је мин. 600,0 m2, а максимална величина парцеле није лимитирана.   
 Парцеле треба да имају приступ површини јавне намене - директно или преко интерне мреже 
саобраћајница кроз друге парцеле. 
 
 Положај објеката у односу на регулацију и границе парцеле 
 
 По типологији, планирани објекти су слободностојећи објекти и постављају се унутар 
простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења. 
 
 Положај грађевинске линије и граница грађења је дефинисан у графичком делу Плана. 
Дозвољена грађевинска линија и граница грађења подразумевају дистанцу до које је могуће поставити објекте 
на парцели, а објекти могу бити више повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле / комплекса. 
 У простору између регулационе и грађевинске линије (као и границе парцеле и границе грађења), може 
се поставити интерна саобраћајна инфраструктура, подземни инфраструктурни објекти, подземни 
инфраструктурни водови и сл. 
 
 Услови изградње: 

 комплекс треба да буде опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром, а архитектонска обрада планираних објеката у комплексу и 
инфраструктурне мреже по условима за ову врсту објеката; 

 соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 

 електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног енергетског 
објекта каблирати;  

 објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње.  

 приликом дефинисања грађевинских линија за соларна поља бити меродавни следећи параметри: 
▪ границе катастарских парцела, 
▪ техничко-технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране, могућности и 

ограничења наведена у прибављеним условима надлежних институција.  

 Ово земљиште прeдстaвљa систем од једног или више соларних поља распоређених у складу са 
технолошким и безбедносним правилима најрационалнијег искоришћења енергије Сунца у оквиру ког је 
планирано постављање соларних панела на земљи, чија је основна сврха конвертовање сунчеве 
енергије (фотона) у електричну енергију. 

 Ова зона је подељена у три посебне целине  - фазе изградње, стим да простор предвиђен за развој 
енергане је могуће поделити у више целина у зависности од равојног програма наручиоца 

 У оквиру соларног поља, фотонапонски панели се постављају на конструкцију предвиђену за монтажу 
соларних панела на земљи, у усправном (портраит) положају, под углом од 30 степени у односу на 
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хоризонталну раван и оријентисану ка југу. 
 
 У складу са правилима дефинисаним просторним планом и овим планом морају бити испоштовани 
следећи захтеви: 

 ограда мора бити удаљена мин 1 м од граница суседних парцела, максимална висина ограде је 2,2м 

  зона дозвољене изградње:  
1. минимум 10m од границе парцеле 
2. са стране према приступном атарском путу - минимум 10m  

 индекси: 
1. - Индекс израђености - максимум 1.0 
2. - Индекс заузетости - максимум 70% 

 

 спратност за пословне објекте: П+1+Пк а за помоћне и инфраструктурне макс. П 
 
 Приликом избора локације за трафостаницу у склопу соларне електране узети у обзир следеће услове: 

1. приступ објекту са јавног пута или приступних- интерних путева, 
2.  удаљеност соларних поља и дужина подземних инсталација, 
3. услови прибављени од надлежних институција. 

 
 Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простор за паркирање возила 
 
 Обезбеђивање приступа парцели 
 Парцела соларне електране може имати један или два колска прилаза (улаз/излаз на 
истом месту или улаз и излаз на две локације, што ће се ближе дефинисати у техничкој документацији, према 
расположивом простору и диспозицији соларних панела).  
 Прилази / приступи парцела на јавну саобраћајну површину се могу остварити директно или 
индиректно, преко интерних путева у комплексу соларне електране. 
 Интерне путеве, као и ивичне радијусе саобраћајног прикључка димензионисати на  
основу меродавног возила. 
 У оквиру соларне електране неопходно је реализовати интерне саобраћајнице путеве/пролазе ширине  
мин 5m, док су радијуси унутрашњих кривина   7m; Геометрија пролаза биће дефинисана у складу са 
најрационалнијим решењем размака између соларних панела и нивелацијом терена. 
  
 Паркирање возила 
 Приступ паркинг простору мора бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне површине.  
 У комплексу соларне електране потребно је обезбедити једно паркинг место за потребе сервисног 
возила. 
 
   
 Сви напред наведени описи елемената соларне електране су дати илустративно ради лакшег 
сагледавања планиране интервенције у простору који је намењен за реализацију електране и нису обавезујући, 
а прецизна техничко-технолошка решења ће бити дефинисана разрадом кроз техничку документацију. 
 
 Зeлене површине: 
 У оквиру комплекса соларне по обуду катастарких парцела потребно је предвидети одређену ширину 
простора за пројектовање заштитног зеленила које би требало да се састоји из травне површине, жбунастих 
врста и средњег и/или високог дрвећа. Како би задовољили правилно планирање и пројектовање дрвореда 
потребно је да се састоји из дрвенастих врста различитих висина, па се из тог разлога препоручује примена 
жбунастих врста у комбинацији са дрвећем. Минимална ширина заштитног појаса би требала да буде ширине 
од 5m. 
 
 Препоручује се примена следећих дрвенастих врста: Tilia argentea (сребрнолисна липа), Koelreuteria 
paniculatа (келреутерија), Styphnolobium japonicum (софора), Paulownia tomentosa (пауловнија), Liriodendron 
tulipifera (тулипановац), Liquidambar styraciflua (ликвидамбар), Fraxinus excelsior (бели јасен), Celtis australis 
(копривић), Betula veruccosa (бреза), Prunis pisardii (црвенолисна трешња), Cercis siliquastrum (јудино дрво). 
 
 Пожељно је уношење жбунастих врста декоративних цветова или плодова, као и различитих нијанси 
листова у циљу повећања естетских вредности окружења комплекса. Препоручује се примена следећих жбунастих 
врста: Magnolia spp. (магнолија), Forsythia x intermedia (хибридна форзиција), Prunus laurocerasus (ловор вишња), 
Thuja occidentalis (западна туја), Јuniperus squamata (хималајска боровица), Juniperus virginiana (вирџинијска клека), 
Juniperus chinensis (кинеска боровица). 
 
 Фазност градње 
 Дозвољена је фазна изградња до реализације максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди 
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несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа изадовољења технолошких и инфраструктурних 
потреба. 
 
 Инжењерскогеолошки услови 
 При изради техничке документације, неопходно је спровести детаљнија инжењерскогеолошка и 
геотехничка истраживања, према важећој законској регулативи, у којој ће се дефинисати начин темељења 
објеката, као и остали услови за изградњу 
 
 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ОПШТИНСКОГ ПУТА (PP) 
 
 Правила за изградњу у зони општинског пута су дата у Просторног плана општине Ада и оне ће се 
примењивати и за делова саобраћајница у оквиру обухвата Плана. 
 
 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У  ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ТРАФО СТАНИЦЕ (TS) 
 
 Правила за изградњу у зони компелкса тафо станице су дата у Просторног плана општине Ада и оне ће се 
примењивати и за делова саобраћајница у оквиру обухвата Плана. 
 
 3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
 Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка истраживања, као и 
послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику Србију, у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима. 
 
 Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и вредновања укупних 
геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине као простора за градњу 
објеката. Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и 
урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке 
средине.  
 
 Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима. За подручје 
обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким истраживањима.  
 
 У геоморфолошком погледу предметно подручје се налази на лесној заравни, која је део много пространије 
Бачке лесне заравни, и која је највиши део општине. Основну геолошку грађу терена чини лес, као и 
прашинасто-песковите глине. Лес је специфична прашинаста творевина еолског порекла, са доста уједначеним 
гранулометријским саставом. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на лесној заравни се осећа 
одсуство површинске акумулације вода. Носивост сувог леса неоштећене структуре је велика и креће се 
између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног може се закључити да подручје обухвата Плана има релативно 
повољну геомеханичку структуру, без изразитијих просторних ограничења.  
 
 На територији обухвата Плана не налази се лежиште геотермалних вода, нема површинских токова, а 
сувишне атмосферске воде прихватају отворени канали дуж саобраћајница. Такође, на простору нису 
регистровани морфолошки облици који указују на процес клизања. Према расположивим сазнањима 
предметно подручје не располаже минералним богатством значајним за експлоатацију и у том контексту нема 
ограничења за изградњу објеката.  
 
 Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима противпожарне и сеизмичке 
заштите (VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену одговарајућег грађевинског 
материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих законских 
прописа за пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. 
 
 
 IV. СМЕРНИЦЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 
 
 У оквиру обухвата Плана нема локација за које је обавезна изада Пројекта парцелације, односно 
препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко архитектонског конкурса. 
 
 У складу са прописима о планирању и изградњи, овај План представља плански основ за: 



56. страна/oldal 

34 број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

08.11.2022. 

2022.11.08. 
 

 израду пројекта пре / парцелације; 

 издавање одговарајућих аката, у складу са законским прописима. 
 
 У планском подручју, могућа је изградња привремених садржаја и објеката, у складу са технолошким 
потребама, током фазе изградње соларне електране. 
 
 2. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 
 
 у зони фотонапонске соларне електране:  

 Индекс заузетости: 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне површине) 

 Спратност објеката:  пословни: максимално П+1+Пк (приземље+спрат+поткровље), 

 производни и складишни: максимално П  (приземље), евентуално и више ако то захтева технолошки 
процес производње (висина објекта у зависности од технолошког процеса производње), 

 помоћни објекат: максимално П (приземље).  
 

 3. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 
 Спровођење Плана вршиће се  издавањем локацијских услова за садржаје за које су овим 
Планом утврђена правила уређења и грађења – непосредно спровођење.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


