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11.
На основу члана 26. става 1. тачке 3. Закон о јавноприватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана
32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.
закон101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др.
закон) и члана 44. став 1. тачке 37. Статута општине
Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019,
20/2019 и 32/2020), а у складу издатим Мишљењем
Комисије за ЈПП и концесије образоване од стране
Владе РС од дана 03.02.2022. године под бројем
1/2022, Скупштина општине Ада на седници одржаној
дана 03.02.2022. године доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА

A köz- és a magánszféra partnerségről és a
koncesszióról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
88/2011, 15/2016. és 104/2016. számok) 26. szakasza
1. bekezdésének 3. pontja, 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)
32.
szakasza
1.
bekezdésének 6. pontja,
valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019,
20/2019. és 32/2020. számok) 37. szakasza 1.
bekezdésének
37.
pontja
alapján,
mégpedig
összhangban a SZK Kormánya által alakított Bizottság a
Köz- ás Magánszféra Partnerségre és a Koncesszióra
részéről 2022.02.03-án 1/2022 szám alatt kiadott
véleményezéssel, Ada Község Képviselő-testülete a
2022.02.03-án tartott ülésén meghozza a
HATÁROZATOT
A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PARTNERSÉG
PROJEKT A HELYI KÖZLEKEDÉSI
INFRASTRUKTÚRA KARBANTARTÁSA
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁVAL
VALÓ MEGBÍZÁSRA ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS ELFOGADÁSÁRÓL

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ
пројекат јавног приватног партнерства за поверавање
комуналне делатности одржавања локалне путне
инфраструктуре на територији општине Ада.

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete JÓVÁHAGYJA ÉS
ELFOGADJA a köz- és magánszféra partnerség
projektet a helyi közlekedési infrastruktúra karbantartása
kommunális tevékenység ellátásával való megbízásra
Ada község területén

Члан 2.
Овом Одлуком се овлашћује Јавно комунално
предузеће ”Стандард” Ада да спроведе поступак
избора приватног партнера сходно Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, број 88/2011,15/2016,104/2016 и Закону о
јавним набавкама (”Сл. Гласник РС”, бр 91/19).

2. szakasz
A jelen határozat felhatalmazza az adai
Standard Közművesítési Közvállalatot, a magánpartner
kiválasztása eljárásának lefolytatására a köz- és a
magánszféra partnerségről és a koncesszióról szóló
törvénynek (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 15/2016.
és 104/2016. számok) és a közbeszerzésről szóló
törvénynek (SZK Hivatalos Közlönye, 91/19 szám)
megfelelően.
3. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos
Lapjában jelenik meg, hatályba pedig a meghozatala
napján lép.

Члан 3.
Ова одлука се објављује у ''Службеном листу
општине Ада'', а ступа на снагу даном доношења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:352-5/2022-01
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
Дана: 03.02.2022.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 352-5/2022-01
Búcsú Attila s.k.
Keltezés:2022.02.03. ADA KKT ELNÖKHELYETTESE

4. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

12.
На основу члана 5. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачке 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –
др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачке 10.
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“,
бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020) Скупштина општине
Ада на седници одржаној дана 03.02.2022. године
доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 15/2016. és 88/2019. számok) 5.
szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,129/2007,
83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok)
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
10/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 44. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja alapján, Ada Község
Képviselő-testülete, a 2022.02.03-án tartott ülésén
meghozza

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ АДА

HATÁROZATOT
AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI
KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI OKIRATÁNAK
MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
Члан 10. став 8. Одлукe о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа („Сл. лист општине
Ада“, бр. 41/2016 – пречишћен текст, 42/2020 и
7/2021), мења се и гласи:
„Остале комуналне мреже (јавни водовод, јавна
канализацоина мрежа, општински путеви и улице
итд.) су у складу са законом у јавној својини Општине
Ада а ЈКП Стандард“ Ада има право коришћења на
њима.“

1.szakasz
A Standard Közművesítési Közvállalat alapítói
okiratának megváltoztatásáról szóló határozat (Ada
Község Hivatalos Lapja, 41/2016 – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg, 42/2020 és 7/2021 számok)
10. szakaszának 8. bekezdése módosul és így hangzik:
„Az egyéb közmű hálózatok (városi vízvezeték,
közcsatorna hálózat, községi utak és utcák stb.) a
törvénnyel összhangban Ada község köztulajdonában
vannak a Standard KKV, Ada pedig használati joggal bír
azok felett.
2.szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos
Lapjában való közzétételének napjától számított
nyolcadik napon lép hatályba.

Члан 2.
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:02-3/2022-01
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
Дана: 03.02.2022.године
Атила Бучу с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-3/2022-01
Búcsú Attila s.k.
Keltezés:2022.02.03. ADA KKT ELNÖKHELYETTESE

13.
На основу члана 2. 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и
95/18), члана 20. става 1 тачке 3. и члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 10. став 4. Закона о путевима („Службени гласник,
број 41/2018 и 95/2018- др. Закон), члана 14д. и 14ђ. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности (''Сл. гласник РС'', бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 19 став 1. тачка 3. и члана 44. став
1. тачка 20. Статута општине Општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 03.02.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ И УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овом Одлуком уређује се категоризација, управљање путевима на територији и у надлежности
општине, начин финансирања, заштите, одржавања, посебних услова изградње и реконструкције и надзор над
јавним путевима на територији општине Ада.
1. Јавни пут - је пут који испуњава прописане критеријуме за категоризацију од стране надлежног
органа;
2. Општински пут - је јавни пут који саобраћајно повезује сва или нека места на територији општине, као
и места на територији општине, са државним путем;
3. Улица - је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља;
Члан 2.
Према значају саобраћајног повезивања и у складу са чланом 5. тачка 4 и 5. Закона о јавним путевима
на територији општине Ада постоје следећи јавни путеви:
- Државни пут II/а реда бр. 101 (бивши регионални пут Р-122)
- Општински путеви ( бивши локални путеви )
- Улице
Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја јавни путеви се деле на:
1) јавне путеве ван насеља и
2) јавне путеве у насељу.
Јавни путеви у насељу и ван насеља одређени су Просторним планом општине Ада ("Службени лист
општине Ада", бр. 37/2019 и 44/2021) и Генералним планом насеља Ада и Мол ("Службени лист општине Ада",
бр. 13/2016, 23/2016/прилози, 4/2020 , 15/2021 и 44/2021).
Општински путеви и улице чине мрежу јавних путева на територији општине Ада.
Скупштина општине прописује критеријуме за категоризацију општинских путева и улице као јавних
путева на основу акта о категоризацији државних путева које доноси Влада Републике Србије.
На основу критеријума из става 3. Овог члана, скупштина општине Ада може донети посебан акт о
категоризацији јавних путева у општини Ада.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, коју
надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као
некатегорисани пут, односно бивше значење: сеоски, пољски и шумски путеви, путеви на насипима за одбрану
од поплаве атарски пут и сл.
Члан 3.
Путеве у надлежности општине, на територији општине Ада, чине општински јавни путеви и улице.
Јавни путеви треба да задовољавају следеће критеријуме:
- Повезивање територије насељених места са државним путем или са суседном општином,
- Повезивање насељених места која су повезана са државним путем или седиштем општине,
- Могућност прихватања саобраћаја са државних путева у ванредним ситуацијама,
- Повезивање насељених места са путем вишег реда и
- Повезивање насељених места са привредним подручјем
Члан 4.
Као општински путеви на територији општине Ада, у складу са Просторним планом општине Ада, и
Планом генералне регулације насеља Аде и Мола, утврђују се следећи путеви:
Ознака
Назив
ОП-1
Ада улица Бакош Калмана од раскрснице са Државним путем II/a реда br.101 - Стеријино Оборњача, дужина пута 21,70 км. коловоз савремен
ОП-2
Раскрсница испред насеља " 7. јули" - Утрине- граница општине Ада - Сента
према Кевију - дужина пута 6,40 км коловоз савремен
ОП-3
Стеријино од раскрснице са општинским путем број 1, ка Утринама - граница општине Ада са
Бачком Тополом (Тополски пут, дужина пута 10,85 км. коловоз неизграђени – земљани)
ОП-4
Od центар Аде до раскрснице улица Ивана Милутиновића са Државним путем II/a реда br.101 у
Молу, улице Моше Пијаде, Доша Андраша, Ивана Милутиновића, дужина пута 2,80 км. коловоз
савремен
ОП-5
Од кружног тока у улици Гробљанска у Молу кроз индустријску зону до бивше жељезничке
пруге, улице Индустријска до раскрснице са улицом 29. Новембра, Штербик Петера, дужина
пута 2,80 км. коловоз савремен, будућа обилазница
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Од раскрснице са Државним путем II/a реда br.101 и улице Ђуре Ђаковића до краја исте,
дужина 1,70 км, коловоз савремен,
У Молу улица Маршала Тита целом дужином, дужина пута 2,40 км. коловоз савремен
У Молу улица Урбана Јожефа од кружног тока у улици Гробљанска, до дела улице Иве Лоле
Рибара и део улице Иве Лоле Рибара до кружног тока са Државним путем II/a reda br.101,
дужина пута 2,40 км. коловоз савремен, део будуће обилазнице,
Центар Аде - Католичко гробље Ада, улица Саве Ковачевића, дужина пута 1,1 км. коловоз
савремен
Приступни пут мосту на Тиси од раскрснице са Државним путем II/a reda br.101
( улица Молски пут) до Падејске петље, дужина коловоза 1,3 км, коловоз савремен
Центар Аде до плажа на Тиси у Ади, улица Доситеја Обрадовића, дужина пута 0,9 км. коловоз
савремен
Од раскрснице са Државним путем II/a reda br.101 улица Ађански Пут у Молу
улица Светозара Милетића целом дужином, дужина коловоза 1,9 км, савремен коловоз
У Молу, улица 8 Октобар, дужина пута 1,8 км. коловоз савремен
Раскрсница у Молу улице Маршала Тита и Жељезничка ка Оборњачи, Молски велики пут,
дужина пута 22,70 км., од тога: 6,9 км. коловоз савремени, а 15,8 км. земљани коловоз
Раскрсница улице Вука Караџића и Иве Лоле Рибара до кружног тока са Државним путем II/a
reda br.101 у Молу, дужина пута 1,0 км. коловоз савремен

НАПОМЕНА: скраћеница ОП означава Општински пут
Члан 5.
Улице су јавни путеви у насељу који саобраћајно повезују делове насеља.
Улице насеља Ада и Мол одређене су Генералним планом насеља Ада и Мол и Просторним планом
општине Ада.
Улице насеља Оборњача, Утрине, Стеријино одређене су Просторним планом општине Ада као
саставни део тог плана и то као:
- главна насељска саобраћајница
– ГНС;
- сабирнe насељскe саобраћајницe – СНС;
- приступнe насељскe саобраћајницe – ПНС.
Члан 6.
Делови јавног пута, у смислу члана 2. ове Одлуке, чине:
- доњи строј пут (насипи; усеци; засеци; објекти; постројења и уређаји за одводњавање
пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.);
- горњи строј пута (коловозна конструкција, ивичне траке, односно ивичњаци, риголе,
банкине, берме, разделне траке и сл.);
-путни објекти: (мостови, подвожњаци, надвожњаци, тунели, галерије, потпорни и
обложни зидови и сл.);
-прикључке;
-тротоари, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута;
- земљишни појас,
- ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање 7м, мерено од највише коте
коловоза.
- објекте за потребе пута(путне базе, наплатне станице, контролне станице,саобраћајне
површине аутобуских стајалишта, паркиралишта, одмаралишта, зелене површине и
сл.),
- саобраћајна сигнализација
- опрему пута(све врсте заштитних ограда, смерокази, инсталације расвете и расвета за
потребе саобраћаја, уређаји за евиденцију саобраћаја и сл.),
- објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине(снегобрани, ветробрани,
заштита од буке и других штетних утицаја на околину и сл.).
II. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АДА
Члан 7.
Под управљањем се подразумева:
- коришћење јавног пута тј.организовање и контрола наплате накнаде за употребу јавног
пута, вршење јавних овлашћења и сл.;
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- врши комуналну делатност одржавања општинских путева и улица у складу
са законом
- заштита јавних путева;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавних путева;
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању
и заштити јавних путева;
- уступање радова на одржавању јавних путева, организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавних путева;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавних путева;
- означавање јавних путева и вођење евиденције о путевима и о саобраћајнотехничниким подацима за те путеве;
- обављање и других послова везано за управљање јавним путевима у складу са
законским и подзаконским прописима,
Управљање јавним путевима представља делатност од општег интереса и поред послова из става 1.
овог члана обухвата и управљање саобраћајем на тим путевима.
Комуналну делатност управљања општинским јавним путевима, улицама може обављати јавно
предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект који испуњава услове прописане
законом, Уредбом о начину и условима за отпочињање комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18
,66/18 и 51/2019)) и овом одлуком.
Управљач општинских путева и улица у својим канцеларијама обезбеђује континуирано изјашњавање
корисника ове комуналне делатности у вези пружања обављања ове делатности, и то у термину радног времена
предузећа.
Члан 8.
Делатност управљања јавним путевима на територији општине Ада обавља ЈКП "Стандард" Ада,
улица 8. Октобар бр.1., (у даљем тексту: Управљач).
Управљач може поверене послове на основу ове Одлуке да уступи привредном друштву, односно
другом правном лицу и предузетник под условима који су прописани законом којим се уређује обављање и
поверавање делатности од општег интереса уз сагласност оснивача.
Управљач обавља делатности: заштите, развоја (изградња и реконструкција) одржавања и управљања
јавним путевима на територији општине Ада.
Члан 9.
Управљач је дужан да даје предлоге и учествује у изради средњорочних и дугорочних планове
општине.
Управљач доноси Годишње планове радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних
путева и финансијски план, уз сагласност Скупштине општине Ада до новембра текуће године за наредну
годину и доставља оснивачу на сагласност.
Члан 10.
Управљач прописује методологију вођења евиденције о јавним путевима уз сагласност Скупштине
општине Ада.
Управљач је дужан да води евиденцију о саобраћајно-техничким и другим подацима о јавним путевима.
Члан 11.
Управљач је дужан да у року од 15 дана од достављања употребне дозволе за новоизграђени јавни пут
или пут или објекат на њима, поднесе захтев за уписивање права коришћења јавног пута или објекта на њима,
као и права службености и других права одређених законом која се установљавају на овим путевима у корист
других лица у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на непокретности.
Управљач, односно лице у чију је корист установљено неко од права из става 1. овог члана, дужно је да
у року од 15 дана од дана настанка промена на установљеним правима, заснованих на законом прописаном
правном основу, поднесе захтев за упис промене, односно брисање података, у јавне књиге и званичне
евиденције у које се уписују права на непокретности.
Управљач је дужан да у року од најдуже једне године од дана ступања на снагу ове Одлуке, изврши
укњижење корисништва јавних путева и објеката на територији општине Ада, а која су у власништву Општине
Ада..
Члан 12.
Управљачу се поверава вршење јавних овлашћења, а која се односе на издавање:
1. сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни ;
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2. сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавном путу и заштитном појасу јавног пута;
3. сагласности за измену саобраћајних површина, пратећих садржаја јавног пута;
4. сагласност на пројекте привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измештање
саобраћаја са државних путева на путеве у надлежности општине Ада;
5. сагласност за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу,
6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
7. сагласност за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу тога пута.
Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.
Управљач је дужан да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 1.
овог члана у року од 8 дана од дана подношења захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба општинском већу општине Ада и то у року
од 8 дана од дана достављања тог акта.
Управљач је дужан да о актима о вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
Члан 13.
Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавних путева обезбеђује се из:
1. накнада за употребу јавног пута,
2. буџета општине Ада предвиђеног за ову намену,
3.буџета Републике Србије,
4. буџета АПВ и
5 . других извора у складу са законом.
Накнаде које се плаћају за употребу јавног пута из става 1. тачке 1. овог члана су следеће:
1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно на другом земљишту које користи управљач јавног
пута, у складу са прописима;
3. посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту:
путарина);
4. накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута;
5. накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута;
6. накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу;
7. годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
8. накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.
Члан 14.
Висина накнада из предходног става ће се утврдити посебном одлуком управљача уз сагласност
оснивача. Одлуком о накнадама за употребу јавног пута, којим се прописују обавезе плаћања накнаде за
коришћење путева на територији општине Ада, одређују се обвезници плаћања накнаде, критеријуми за
утврђивање и висина накнаде, начин и рокови плаћања, олакшице и друга питања везана за стварање и
прикупљање средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање и заштиту општинских путева и улица.
Обавезе плаћања накнада за коришћење путева ослобађају се државни органи и организације, органи
и организације и службе јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и директни и
индиректни корисници буџетских средстава према прописима којима се уређује буџетски систем.
Према Закону о буџетском систему, директни корисници буџетских средстава су органи и организације
Републике, односно локалних власти.
У погледу наплате накнада, контроле, камате, повраћаја, застарелости, казне и остало што није
уређено овом одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
IV. ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АДА
Члан 15.
Ради спречавања угрожавања стабилности јавних путева и обезбеђивања услова за несметано
одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на овим путевима, носилац права службености на јавним путевима
као и других права у складу са одлуком, може да изводи радове на путу (грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовода, телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења
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и других сличних објеката), само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност Управљача и одобрење
општине Ада.
Управљач је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 1. овог члана.
Члан 16.
Зона прегледности пута јесте прегледност за безбедно заустављање возила испред непокретне
препреке на коловозу јавног пута, која мора бити обезбеђена на свакој тачки.
Зона прегледности пута се одређује из услова одвијања саобраћаја на укрсним правцима сагласно
законској и техничкој регулативи и користи се за конструкцију зоне потребне прегледности раскрснице
ослобођене препрека које могу угрозити безбедност саобраћаја.
Управљач општинског пута је дужан да располаже одговарајућом документацијом којом је дефинисана
потребна зона прегледности пута.
Члан 17.
Забрањено је из било ког нерешеног имовинско-правног разлога извршити редукцију или обустављање
саобраћаја на јавном путу, запречавање, оштећење или рушење коловоза и елемената попречног профила или
објекта јавног пута.
Отклањање узрока имовинско-правног проблема одвија се у поступку пред надлежним судом.
Члан 18.
Земљишни појас јесте континуална површина са обе стране усека и насипа, ширине најмање један
метар, мерено од линије које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља на спољну страну.
Земљишни појас је саставни део пута.
Заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса на спољну страну, висине 7м од највише
тачке коловоза у попречном профилу, а чија ширина износи на јавним путевима 5м и примењују се у
насељима осим ако је другачије одређено просторним односно урбанистичким плановима.
У заштитном појасу поред јавних путева ван насеља забрањено је постављање постројења, уређаја и
инсталација које не припадају инфраструктурним системима, градити стамбене, пословне, помоћне и сличне
зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме и друге грађевинске објекте, или депоније материјала, отпада и
смећа.
У заштитном појасу поред јавних путева ван насеља могућа је изградња саобраћајних површина
пратећих садржаја ових путева, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама ових путева и
саобраћаја на њима.
У заштитном појасу може се градити, односно постављати водовод, канализација, топловод, гасовод,
телекомуникациони и електро вод, уз претходно прибављену сагласност Управљача, а у свему у складу са
одредбама закона из области планирања и изградње.
Ограде, дрвеће и други засади у заштитном појасу могу се подизати тако да не ометају прегледност на
путу, не угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или спречавају радове на одржавању пута.
Одредбе из става 1. овог члана се примењују ако није другачије одређено просторним, односно
урбанистичким планом локалне самоуправе.
У зони заштитног појаса власник поседа је дужан да површину заштитног појаса одржава на начин да
се не омета прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја.
Уколико је зона прегледности шира од зоне заштитног појаса, власник поседа дужан је да површину
зоне прегледности изван заштитног појаса одржава на начин да се не омета прегледност пута и угрожава
безбедност саобраћаја.
Члан 19.
Појас контролисане изградње поред општинских путева износи 5 метара од границе заштитног појаса,
уколико није другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом локалне самоуправе.
Члан 20.
Удаљеност било ког дела стуба далековода висине до 10м, стубне трафо-станице или нисконапонског
вода од ивице коловоза, по правилу, не сме бити мања од 10м, а у изузетним случајевима 5м. Стубови водова
и стубови за пренос других сигнала (ТВ, базне станице и сл.) висине преко 10м морају бити удаљени од ивице
коловоза најмање за висину тог стуба.
Сигурносна висина било ког енергетског вода износи 7м за високо напонске водове до 110кв, а 6м за
нисконапонске електро водове, телекомуникационе водове и друге водове.
Угао преласка ваздушног вода не сме бити мањи од 30 степени, изузетно 20 степени.
Одредбе става 1. и 3. овог члана односе се и на телекомуникационе ваздушне водове.
Одредбе овог члана примењују се и на насељена места, осим ако урбанистичким планом није другачије
одређено.
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Члан 21.
На раскрсници јавног са другим путем и укрштања јавног пута са железничком пругом у истом нивоу
мора се обезбедити зона потребне прегледности у складу са законом о безбедности у железничком саобраћају
и прописима о начину укрштања железничке пруге и пута у нивоу.
Управљач је обавезан да располаже потребном документацијом којом се дефинише зона потребне
прегледности на укрштању пута са железничком пругом у нивоу.
Управљач над јавним путевима је обавезан да располаже потребном документацијом о зони потребне
прегледности на укрштању јавних путева са путевима истог или вишег реда у истом нивоу.
Садржај потребне документације наведене у ставу 3. овог члана дефинише орган надлежан за послове
саобраћаја локалне самоуправе.
Члан 22.
Лице (правно, предузетник, физичко), које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и
водовима, уграђеним у јавни пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, на
начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање
јавног пута.
Лице из става 1. овог члана у случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја,
инсталација или водова из става 1. овог члана, лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања
приступи идентификацији и локализацији оштећења, односно квара који може нанети штету путу или путном
објекту, угрозити животе људи и безбедност саобраћаја или изазвати еколошке последице по околину, о
насталом квару, одмах по сазнању, обавештава Управљача.
Трошкове извођења радова из става 1. и 2. овог члана, као и трошкови извођења радова на враћању
јавног пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.
Члан 23.
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута.
Члан 24.
За измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута потребно је прибавити сагласност
Управљача.
Члан 25.
Сусед јавног пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са пута на његово
земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту ради извођења радова на
одржавању пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Управљач је дужан да закључи уговор са суседом јавног пута да на суседовом земљишту изгради
одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута као и да постави привремене или сталне
уређаје и регулације, односно подигне засаде, за заштиту пута и саобраћаја на њему од сметова и других
штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, односно подићи на путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно непосредне држаоце
земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.
Члан 26.
Ради заштите јавних путева, на деоницама на којима је изражена појава спирања земљишта, Управљач
је дужан, ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас озелени
травом, украсним шибљем и другим растињем тако да се не омета прегледност на путу.
Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати у складу са чланом 18. ове
одлуке.
Члан 27.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (у
даљем тексту: натпис), могу се постављати поред јавног пута на удаљености од 5 метара, мерено са спољне
стране од ивице коловоза.
Постављање натписа може бити и на мањој удаљености на основу одобрења, које издаје Управљач у
складу са просторним и урбанистичким плановима.
О издатим одобрењима Управљач обавештава инспекцијски орган ОУ Ада, надлежан за послове
саобраћаја.
Управљач води евиденцију о издатим одобрењима.
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.
По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис, дужно је да
га уклони.
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Уклањање постављеног натписа може да обави и Управљач на основу истека рока важења из
одобрења за постављање натписа, а уз накнаду трошкова уклањања од стране лица које је поставило натпис.
Члан 28.
На јавном путу забрањено је нарочито:
1. привремено или трајно заузимање пута;
2. извођење радова на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
пута;
3. извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу,
којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4. испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
5. спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп
пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;
6. просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
7. замашћивање пута са савременим коловозом мазивима или другим сличним
материјама;
8. постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута,
којима се омета одвијање саобраћаја на путу;
9. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и
земљишном појасу;
10. вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани,
гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11. спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала;
12. паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
13. наношење блата са прилазног пута на јавни пут;
14. пуштање стоке на пут, без надзора, напасање и напајање стоке на путу;
15. окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа при
извођењу пољопривредних радова;
16. кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова на путу ;
17. укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и
наношење блата на пут;
18. ометање коришћења пута заустављањем или остављањем возила, као и ометање
коришћења пута остављањем неисправних, оштећених или хаварисаних возила у
путном појасу;
19. коришћење хемијских средстава за уништавање корова и другог растиња у путном
појасу која нису у складу са прописима и нормативима из области заштите животне
средине;
20. коришћење, на савременом коловозном застору, возила са гусеницама која нису
снабдевена облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама;
21. коришћење запрежних возила са укупном масом преко три тоне без точкова са
пнеуматицима;
22. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.
Члан 29.
Управљач је дужан да у обављању послова заштите јавног пута, свакодневно спроводи активности на
утврђивању заузећа пута, бесправног извођења радова на путу и у заштитном појасу и свих других чињења
којима се битно оштећује, или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.
Управљач је дужан да, у случајевима из става 1. овог члана, без одлагања, поднесе писани захтев који
се заснива на тачном, потпуном и одређеном чињеничном стању надлежној инспекцији за путеве, ради
предузимања инспекцијских мера, уз који је дужан да достави ситуациони план издат од надлежног органа,
односно овлашћеног лица, у случајевима када је тај план подесно доказно средство за утврђивање чињеничног
стања.
Члан 30.
Управљач покреће поступак код општинског органа надлежног за послове саобраћаја за ограничавање
коришћења јавног пута, ако је пут у таквом стању да:
1. саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила;
2. саобраћај појединих врста возила може бити штетан за пут и
3. то захтевају основани разлози који се односе на заштиту пута и безбедност
саобраћаја.
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Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, Управљач предузима мере обезбеђења
пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о предузетим мерама обавештава министарство
надлежно за унутрашње послове и јавност путем средстава јавног информисања.
Члан 31.
Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим извршеним превозима терета
на одређеном јавном путу или његовом делу за потребе лица које изводи радове на изградњи или
реконструкцији или обавља привредну делатност чија природа захтева тако извршене превозе ( минерала,
угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерним коришћењем тог пута, односно његовог дела у смислу ове одлуке.
Учешће теретних возила лица које изводи радове, односно обавља привредну делатност из става 1.
овог члана, утврђује Управљач на основу просечног годишњег дневног саобраћаја теретних возила носивости
више од 11,5 т. и то најмање четвороструким бројањем саобраћаја на изворној - циљној локацији.
Лице из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету Управљачу, причињену грубом непажњом.
Члан 32.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац возила, односно
терета дужан је да уклони:
1. са трупа јавног пута одмах, а најкасније у року од два часа од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета;
2. са земљишног појаса општинског пута одмах, а најкасније у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета.
Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у роковима из става 1. овог члана, уклањање ће
извршити управљач пута о трошку имаоца возила, односно терета, према следећем:



са трупа јавног пута, најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета;
са земљишног појаса општинског пута најкасније у року од 24 часа од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета.

До уклањања возила, односно терета са јавног пута возило, односно терет који је испао морају бити
прописно обележени.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса јавног пута из ставова 1. и 2. овог
члана мора се извршити тако да се не нанесе штета путу.
Члан 33.
Управљач је дужан да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике путева о
стању и проходности јавних путева, а у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на јавном путу, у
року од 48 часа пре почетка примене наведених мера.
Члан 34.
Управљач јавног пута обезбеђује на јавним путевима постављање, замену, допуну и обнављање
саобраћајне сигнализације, опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу
решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје орган ОУ Ада, надлежан за послове саобраћаја.
Управљач је дужан да обезбеди редовно чишћење саобраћајне сигнализације и опреме јавних путева.
Члан 35.
Орган ОУ Ада надлежан за техничко регулисање саобраћаја, забраниће саобраћај или саобраћај
одређене врсте возила, на путу, његовом делу или путном објекту, на предлог Управљача, у следећим
случајевима и то ако:
1. се пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се не
може одвијати саобраћај одређене врсте возила;
3. би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету путу, његовом делу
или путном објекту;
4. то захтева извођење радова на реконструкцији пута и радова који изискују
раскопавање јавног пута;
5. то захтевају други разлози заштите пута и безбедности саобраћаја на том путу.
Општа забрана саобраћаја на јавним путевима, његовом делу или путном објекту, може бити
привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на том путу, његовом делу или путном објекту,
може бити привремена или стална.
V. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АДА
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Члан 36.
Одржавањем јавних путева у смислу ове одлуке сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и
безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.
Управљач је дужан да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и безбедан
саобраћај и очува употребну вредност пута.
Одржавање јавних путева обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање.
Члан 37.
Радови на редовном одржавању јавног пута, ради обезбеђења функционалности пута, јесу нарочито:
1. преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3. чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;
4. уређење банкина;
5. уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута;
7. поправка путних објеката;
8. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
9. чишћење саобраћајне сигнализације ;
10.постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и опреме за заштиту
пута, саобраћаја и околине
11. кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу;
12. чишћење снега са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобских
стајалишта,паркиралишта, банкина , ригола.
Радови на редовном одржавању јавних путева, ради обезбеђења функционалности пута, спроводе се у
складу са програмом одржавања који доноси Управљач уз сагласност оснивача у складу са одредбама члана
9. став 2. ове Одлуке.
Члан 38.
Радови на периодичном одржавању јавног пута обухватају: ојачање коловозне конструкције,
рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији јавног пута јесу нарочито:
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена
попречних нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу;
2. замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника,
лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима,
3. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова;
4. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5. постављање нове саобраћајне сигнализације на јавном путу, односно његовом
делу.
Радови на појачаном одржавању јавног пута, јесу нарочито:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на
краћим деловима пута;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. замена дренажних система;
5. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са јавног
пута и путног објекта;
6. постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на
јавном путу, односно његовом делу;
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Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на основу пријаве уз коју се прилаже техничка
документација која садржи: технички опис радова који се изводе, предмер и предрачун радова, ситуациони
приказ деонице пута са саобраћајном сигнализацијом на којој се изводе радови и пројекат регулисања
саобраћаја за време извођења радова.
Радови из става 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у складу са
Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак,
технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне за извођење радова,
пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања
саобраћаја за време извођења радова и техничку контролу техничке документације.
Техничку документацију из става 6. овог члана, пре почетка извођења радова на појачаном одржавању
јавног пута оверава општински орган надлежан за послове урбанизма.
Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину дана од дана
извршене овере.
Општински орган надлежан за послове урбанизма издаје акт о пријему радована основу извештаја
комисије за технички преглед изведених радова на појачаном одржавању јавног пута образованог од стране
управљача у складу са законом.
Члан 39.
Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене елементарним
непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања
саобраћаја.
Члан 40.
Радови на одржавању јавног пута по правилу се изводе тако да се не забрањује саобраћај на јавном
путу.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја на јавном путу,
општински орган надлежан за послове саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу министарства
надлежног за унутрашње послове, доноси решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће се другим
путем одвијати саобраћај и под којим условима уз сагласност управљача пута на који се врши преусмеравање
саобраћаја.
У случају забране саобраћаја из става 2. овог члана, управљач јавног пута на коме је забрањен
саобраћај дужан је да путем средстава јавног информисања обавести јавност 48 часа пре почетка забране
саобраћаја.
VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 41.
Изградња и реконструкција јавног пута врши се у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, Законом о јавним путевима и овом Одлуком.
За изградњу и реконструкцију јавног пута, поред идејног пројекта тог пута, израђују се и следећи идејни
пројекти:труп пута, прикључака, раскрсница, објеката за потребе пута, саобраћајне сигнализације и опреме
пута.
Пројекат изградње и реконструкције јавног пута садржи елементе дефинисане у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња и Законом о јавним путевима.
Члан 42.
Јавни пут мора да се изгради тако да има најмање две саобраћајне траке и банкине у равни коловоза.
Јавни пут мора да се изгради тако да буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од 10 тона
по осовини, изузетно 6 тона по осовини.
Члан 43.
Јавни путеви без тврдог коловозног застора који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се
изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно
на који се прикључује, у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза јавног пута.
Прилазни пут који се прикључује на јавни пут мора се изградити на начин да не ремети безбедност
саобраћаја на јавном путу.
Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана сноси инвеститор изградње јавног пута без тврдог
коловозног застора, односно прилазног пута, у дужини из става 1. овог члана.
Члан 44.
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Путни објекти јавног пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту не сме да
буде мања од ширине коловоза јавног пута.
Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, мора се изградити ван коловоза јавног
пута.
Члан 45.
Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи, односно, реконструкцији
јавног пута или путног објекта о томе обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други
уобичајени начин.
Лица, која су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима,
инсталацијама и водовима уграђеним у труп јавног пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту
(канализација, водовод, гасовод, електричне, телекомуникационе инсталације и сл.) тих путева, усклађују
радове са радовима на њиховој реконструкцији.
Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана пре почетка
радова на изградњи, односно, реконструкцији јавног пута или путног објекта на њима, писано обавести лица из
става 2. овог члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на јавном путу
о свом трошку, а при изградњи јавног пута о трошку инвеститора, изместе објекте, постројења, уређаје,
инсталације и водове, или их прилагоде насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, постројења,
уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, односно реконструкцији јавног пута
или извођењу других радова на њима, одговарају за штету која настане због неблаговременог отпочињања
извођења тих радова.
Члан 46.
Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта (железничка
инфраструктура, акумулационо језеро сл.), јавни пут, односно његов део који се измешта, мора бити изграђен
са елементима који одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси инвеститор
објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не
споразумеју инвеститор и Управљач.
Члан 47.
Просторним планом општине Ада, односно другим урбанистичким плановима, дефинишу се деонице и
елементи јавног пута, путни објекти са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе
насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе,
пешачке стазе и сл.), објекти и опрема која одговара потребама насеља.
Изградњом деонице јавног пута, односно путног објекта у смислу става 1. овог члана, не може да се
наруши континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему.
Трошкови изградње елемената јавног пута у смислу става1. овог члана сноси општина, која је
захтевала изградњу тих елемената.
Уколико не постоји просторни, односно урбанистички план којим се дефинишу деонице и елементи г
пута са додатним елементима, примењује се Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и
парцелације.
Члан 48.
На предлог општине или превозника који обавља линијски превоз путника, на јавном путу може се
формирати аутобуско стајалиште уз сагласност Управљача и одобрење надлежног органа општинске управе
за послове саобраћаја.
Трошкове изградње аутобуског стајалишта из става 1. овог члана сноси Управљач.
Члан 49.
Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња јавних путева примењују се и на реконструкцију ових
путева.
Реконструкцијом јавног пута у смислу ове одлуке сматрају се радови на постојећем путу, његовом делу
и путном објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу његовог основног правца, конструктивни
елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз.
Употребну дозволу за јавни пут из става 2. овог члана издаје општински орган надлежан за послове
урбанизма у складу са законом.
Члан 50.
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Пројектовање, изградња, односно реконструкција јавног пута и коришћење материјала врши се
применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно материјала и одредбама ове Одлуке и
закона.
Јавни путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка решења ускладе
са најновијим знањима технике пројектовања и изградње путева, са захтевима безбедности саобраћаја, са
економским начелима и мерилима за оцену оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне
средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи.
Јавни путеви, њихов део и путни објекат подобни су за употребу када се на начин прописан законом
утврди да изграђени или реконструисани пут, његов део или путни објекат у погледу безбедности саобраћаја
испуњава техничке прописе и стандарде који се односе на ту врсту објеката.
Члан 51.
Управљач је дужан да путем средстава јавног информисања објави предају изграђеног или
реконструисаног јавног пута на употребу.
VII. НАДЗОР
Члан 52.
Надзор над спровођењем ове Одлуке којом се уређује изградња, реконструкција, одржавање, заштита
и безбедност саобраћаја на јавним путевима, врши орган Општинске управе Ада надлежан за послове
саобраћаја.
Члан 53.
Надлежни инспектор не може да израђује или учествује у изради техничке документације и техничкој
контроли техничке документације за објекте који су предмет инспекцијског надзора и да врше стручни надзор
над изградњом, односно извођењем радова на објектима који су предмет инспекцијског надзора.
Члан 54.
Надлежни инспектор има право и дужност да проверава:
1. радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева у насељима, његовог дела и путног објекта;
2. техничку и другу документацију за изградњу, реконструкцију и одржавање јавних путева у насељима, његовог
дела и путног објекта;
3. испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, техничке контроле техничке
документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора;
4. стање јавних путева у насељима, његовог дела и путног објекта;
5. правилно одржавање јавних путева у насељима, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и
другим прописима и условима којима се осигурава способност јавних путева у насељима, његовог дела и
путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
6. услове одвијања саобраћаја на јавних путева у насељима,
7. да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите јавних путева у насељима;
8. примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева у насељима;
9. да ли је за изградњу и реконструкцију јавних путева у насељима, његовог дела и путног
објекта издато одобрење за изградњу, односно да ли је одобрење издато на прописан начин;
10. да ли се јавни путеви у насељима, његов део и путни објекат гради према техничкој
документацији на основу које је издато одобрење за изградњу и да ли је та документација израђена у
складу са прописима;
11. да ли извођач радова на изградњи и реконструкцији јавних путева у насељима, његовог
дела и путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин;
12. да ли се јавни путеви у насељима, његов део и путни објекат користи на основу издате
употребне дозволе, односно да ли је дозвола издата на прописан начин;
13. да ли је почетак изградње јавног пута у насељима, његовог дела и путног објекта, односно извођења
радова пријављен на прописан начин;
14. да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом.
Поред послова из става 1. овог члана надлежни инспектор обавља и друге послове утврђене законом.
Члан 55.
У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор је овлашћен да:

17. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

1. забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима, техничким прописима и
стандардима и нормама квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи,
реконструкцији и одржавању јавних путева у насељима, његовог дела и путног објекта, противно условима
одвијања саобраћаја на јавним путевима у насељима, његовом делу и путном објекту или противно
прописаним мерама заштите јавних путева у насељима, његовог дела и путног објекта;
2. предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила, на јавних путева у насељима, његовом делу или путном објекту;
3. нареди отклањање недостатака на јавних путева у насељима, његовом делу или путном
објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
4. нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у заштитном појасу општинског
пута у насељима и уклањање депонија отпада и смећа, супротно одредбама ове одлуке;
5. нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и натписа
подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама ове одлуке;
6. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са јавног пута у насељима, његовог дела, путног објекта и земљишног
појаса, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености или друго
право одређено законом;
7. забрани радове који се изводе у непосредној близини јавног пута у насељима, његовог дела и путног објекта,
а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја;
8. нареди инвеститору прибављање употребне дозволе, у року који не може бити краћи од 30 дана, ако утврди
да се општински путеви у насељима, његов део или путни објекат, за који је издато одобрење за изградњу,
користи без употребне дозволе, а ако инвеститор не прибави употребну дозволу у утврђеном року,
привремено забрани саобраћај на општинском путу у насељима, његовом делу или путном објекту;
9. нареди постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење на општински пут у насељима,
прикључком или укрштањем путева, односно прикључком прилазног пута на општински пут у насељима,
без претходно прибављене сагласности управљача
општинског пута у насељима, односно одобрења за изградњу;
10. нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова приликом
изградње и реконструкције јавног пута у насељима, његовог дела и путног објекта, ако
утврди да извођач радова не испуњава прописане услове;
11. покрене поступак за укидање одобрења за изградњу, по праву надзора, ако утврди да је
издато супротно закону;
12. нареди рушење јавног пута у насељима, његовог дела или путног објекта, за које није
издато одобрење за изградњу, односно реконструкцију;
13. нареди отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се приликом извођења
радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева у насељима,
његовог дела и путног објекта, не примењују технички прописи и стандарди и норме квалитета, а ако се у
утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави даље извођење радова и нареди рушење
и уклањање изграђених, реконструисаних и одржаваних делова општинских путева у насељима или путног
објекта на којима нису отклоњени наређени недостаци;
14. нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета коришћење општинских путева у
насељима.
Члан 56.
Ако је јавни пут у насељима, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може
одвијати безбедан саобраћај, надлежни инспектор ће наредити да се без одлагања предузму мере
обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на јавном путу у насељима његовом делу
или путном објекту.
Члан 57.
Против решења надлежног инспектора може се изјавити жалба надлежном другостепеном органу у
року од осам дана од дана достављања у складу са законом.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења којим се:
1. забрањују, односно обустављају радови;
2. привремено забрањује саобраћај на јавном путу у насељима, његовом делу или
путном објекту;
3. наређује отклањање недостатака на јавном путу у насељима, његовом делу или
путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
4. наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа,
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са општинског пута у
насељима, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода,
водова и инсталација за које је установљено право службености или друго право
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одређено законом;
Члан 58
Надлежни инспектор за време обављања инспекцијских послова носи службену легитимацију и дужан
је да је покаже лицу које контролише, пре извршења инспекцијског надзора.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1.
не води евиденцију о саобраћајно-техничким и другим подацима о јавним путевима, односно не води
катастар и регистар јавних путева на територији општине Ада (члан 10. ове Одлуке);
2. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту јавних путева и обезбеди несметано и
безбедно одвијање саобраћаја на њима (члан 7.ове Одлуке);
3. на заштитном појасу поред јавних путева ван насеља поставља постројења, уређаје и инсталације које не
припадају инфраструктурним системима, градити стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунаре,
резервоаре, септичке јаме и друге грађевинске објекте, или депоније материјала, отпада и смећа (члан
18.став 3.ове Одлуке );
4. у заштитном појасу гради, односно постављати водовод, канализацију, топловод, гасовод,
телекомуникациони и електровод, без претходно прибављене сагласности Управљача, (члан 18.став 5.
ове Одлуке);
5. ограде, дрвеће и друге засаде у заштитном појасу подиже тако да ометају прегледност на путу, и
угрожавају безбедност саобраћаја и ометају или спречавају радове на одржавању пута (члан 18.став 6.
ове Одлуке);
6. оставља грађевински и други материјал поред јавног пута (члан 23 ове Одлуке);
7. не омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању јавног пута или
путног објекта (члан 25. став 2. ове Одлуке);
8. умањи прегледност на јавном путу и уредно не одржава и обнавља засаде супротно одредби члана 26.
став 1.ове Одлуке;
9. на јавним путевима поставља натписе супротно члану 27. став 1.ове Одлуке;
10. поставља на јавним путевима натписе без одобрења Управљача (члан 27. став 2.);
11. не одржава натписе који су постављени на јавним путевима, односно поред тих путева (члан 27. став
5.ове Одлуке);
12. у обављању послова заштите јавног пута не спроводи свакодневно активности прописане у члану 29.ове
Одлуке ;
13. спречи отицање вода са јавног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље
отицање вода ка њиховим реципиентима (члан 28. став 1. тачка 5.ове Одлуке);
14. просипа, оставља или баца материјале, предмете и смеће на пут и путни појас (члан 28. став 1. тачка
6.ове Одлуке);
15. замашћује јавни пут мазивима или другим сличним материјама (члан 28. став 1. тачка 7.ове Одлуке );
16. поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на јавном путу и поред јавног пута, којима се
омета одвијање саобраћаја на јавном путу (члан 28. став 1. тачка 8.ове Одлуке);
17. оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу јавног пута
(члан 28. став 1. тачка 9.ове Одлуке);
18. вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по јавном путу (члан 28. став 1. тачка 10. ове
Одлуке);
19. спушта низ косине засека, усека и насипа јавног пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други
материјал (члан 28. став 1. тачка 11.ове Одлуке );
20. пали траву и друго растиње на јавном путу, као и отпадне предмете и материјале (члан 28. став 1. тачка
12. ове Одлуке);
21. наноси блато са прилазног пута на јавни пут са савременим коловозним застором (члан 28. став 1. тачка
13. ове Одлуке);
22. пушта стоку на јавни пут без надзора, напаса и напаја стоку на јавном путу (члан 28. став 1. тачка 14.ове
Одлуке);
23. при извођењу пољопривредних радова окреће запрегу, трактор, плуг и друге
пољопривредне машине и оруђа на јавном путу (члан 28. став 1. тачка 15.ове Одлуке );
24. кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова на јавном путу (члан 28. став 1. тачка 16. ове
Одлуке);
25. укључује возило на јавни пут и искључује са јавног пута ван прикључка или укрштаја и наноси блато на
јавни пут (члан 28. став 1. тачка 17.ове Одлуке);
26. омета коришћење пута заустављањем или остављањем возила, као и остављањем неисправног,
оштећеног или хаварисаног возила у путном појасу (члан 28. став 1. тачка 18. ове Одлуке);
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27. користи хемијска средства за уништавање корова и другог растиња у путном појасу јавног пута супротно
прописима и нормативима из области заштите животне средине (члан 28. став 1. тачка 19. ове Одлуке);
28. користи у саобраћају на јавном путу, са савременим коловозним застором, возила са гусеницама које нису
снабдевена облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама (члан 28. став 1. тачка
20. ове Одлуке);
29. користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима (члан 28. став 1.
тачка 21.ове Одлуке);
30. оштећује или предузима радње којима би се могао оштетити јавни пут или ометати
одвијање саобраћаја на јавном путу (члан 28. став 1. тачка 22.ове Одлуке);
31. не уклони са трупа јавног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила
у року (члан 32. став 1.ове Одлуке);
32. не уклони са земљишног појаса јавног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је
пао са возила, у року (члан 32. став 2.ове Одлуке);
33. нанесе штету јавном путу приликом уклањања возила, односно терета са трупа, односно земљишног
појаса јавног пута (члан 32. став 4.ове Одлуке).
34. поступи супротно члану 34. ове Одлуке;
35. у случају забране саобраћаја не поступи на начин прописан у члану 40. став 3.ове Одлуке ;
36. не изгради у дужини од најмање 10 метара рачунајући од ивице коловоза, део општинског пута без тврдог
коловозног застора, који се укршта или прикључује на јавни пут (члан 43. став 1.ове Одлуке);
37. не изгради прилазни пут који се прикључује на јавни пут (члан 43. став 2.ове Одлуке );
38. не усклади радове на објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама и водовима
уграђеним у
труп јавног пута и у земљишном појасу, односно у путном појасу са радовима на реконструкцији јавног
пута (члан 45. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана кажњава се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана кажњава се предузетник новчаном казном у износу од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана кажњава се физичко лице новчаном казном у износу од 10.000,00
динара.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи: Одлука о некатегорисаним путевима и
тротоарима ("Службени лист општине Ада", број 4/82 и 10/85) и Одлука о одређивању локалних путева и
поверавању локалних путева на управљање овлашћеној организацији удруженог рада ("Службени лист
општине Ада", број 6/83).
Члан 61.
Управљач ће ускладити своју организацију, статут и друга општа акта са овом одлуком у року од 12
месеци од дана њеног ступања на снагу.
Члан 62.
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:344-1/2022-01
Дана: 03.02.2022.године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
Атила Бучу с.р.
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14.
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 31.01.2022. године, доноси

A rendelet a középiskolás tanulók útiköltsége
egy részének támogatásáról szóló (Ada Község
Hivatalos Lapja; 50/2016. és 35/2018. számok) 2.
szakasza alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2022.01.31-én
tartott ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧАК
О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022.
ГОДИНЕ

VÉGZÉST
A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK 2022. JANUÁR –
JÚNIUS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÚTIKÖLTSÉGTÁMOGATÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

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 перод јануар - јун
2022. године у висини од 35% од цене месечне
превозне карте.

1. Azok a középiskolás tanulók, akik Ada község
területéről naponta utaznak a lakóhelyükről valamely
más község területén székelő iskolába, a 2022. januárjúnius hónapok folyamán a hónapos jegy 35%-os
támogatásában részesülnek.

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.

Az előző bekezdésben említett útiköltségtámogatást biztosítjuk az adai Műszaki Iskola azon
tanulói részére is, akik a község területén lévő tanya
településekről (Törökfalu, Völgypart, és Valkaisor),
illetve Mohol településről naponta utaznak Adára, az
iskola székhelyére.

2. Регресирање из претходне тачке обезбеђује
се рефундацијом 35% од цене месечних карата
непосредно на текући рачун ученика или њихових
родитеља.
Рефундација се врши на основу достављених
доказа о куповини месечних маркица.

2. Az előző pont alatti támogatás a hónapos
jegy árának 35%-os visszatérítésével valósul meg,
közvetlenül a tanulók,vagy a szüleik folyószámlájára.
A visszatértést a hónapos jegy megvásárlásáról
szóló átadott bizonyítékok alapján végzik.

3. Овај закључак се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

3. A jelen végzés Ada Község Hivatalos
Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број:020-5-10/2022-03
ПРЕДСЕДНИК,
Aда, дана 31.01.2022. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-5-10/2022-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2022.01.31.
ELNÖK

21. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

15.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 32/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 2.500.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
5
Општинска управа
Раздео
/
/
Глава
4
Развој туризма
Програм
1502-П1
Докапитализација ЈПР Адица - Wellness центар
Прог. Акт. / Пројекат
Функција

620

Развој заједнице
Износ

Екон. класиф.

621911

Набавка домаће
финансијске имовине
081-1
Укупно

2.500.000,00

2.500.000,00

3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-51/2021-02/2
Ада, 18.11.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки
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Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2021. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015m.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64.
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármestere meghozza a

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 32/2021 szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyom az eszközök
átcsoportosítását 2.500.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
5
Községi
Közigazgatási
Hivatal
Felosztás
/
/
Fejezet
4
Turizmus fejlesztés
Program
1502-P1
Adica ÜKV Tőkenövelése - wellness központ
Proj.akt./Projekt
Funkció

620

Közösségfejlesztés
Összeg

Gazdasági klassz.

621911

Hazai pénzügyi vagyon
beszerzése
081-1
Összesen

2.500.000,00

2.500.000,00

3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-51/2021-02/2
Ada, 2021.11.18.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.
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На основу Одлуке о трећој измени одлуке о буџету општине Aда за 2021. годину („Службени лист
општине Ада“, бр. 32/2021), члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), члана 64. став 1. тачка 4.
и члана 145. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 11/2019, 20/2019, 32/2020)
Председник општине Ада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 32/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 117.600 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
5
Општинска управа
Раздео
/
/
Глава
4
Развој туризма
Програм
1502-П3
Радови око Wellness центра и опремање Wellness
Прог. Акт. / Пројекат
центра
620
Развој заједнице
Функција
Износ
424911
Остале
специјализоване
117.600
Екон. класиф.
услуге 082/5 – нова
позиција
Укупно
117.600
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-54/2021-02/1
Ада, 25.11.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки
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Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 33/2021. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015m.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64.
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármestere meghozza a

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 32/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyom az eszközök
átcsoportosítását 117.600 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Felosztás
/
/
Fejezet
4
Turizmus fejlesztés
Program
1502-P3
Wellness központ körüli munkálatok és a wellness
Proj.akt./Projekt
központ felszerelése
620
Közösségfejlesztés
Funkció
Összeg
424911
Egyéb
szakszolgáltatások
117.600
Gazdasági klassz.
új tételszám 082/5
Összesen
117.600
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-54/2021-02/1
Ada, 2021.11.25.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 500.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
9
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Прог. Акт. / Пројекат
2002-0001
Функционисање основних школа
Основно образовање
Функција
912
Износ
Екон. класиф.
463141
Текући трансфери нивоу
општина – позиција
101/0
Укупно

500.000,00
500.000,00

3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-60/2021-02
Ада, 27.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

26. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 500.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Felosztás
/
/
Fejezet
9
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
Program
2002-0001
Általános iskolák működése
Proj.akt./Projekt
912
Általános iskolai oktatás
Funkció
Összeg
463141
Folyó transzferek a
500.000,00
Gazdasági klassz.
községi szintnek tételszám 101/0
Összesen
500.000,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-60/2021-02
Ada, 2021.12.27.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

27. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 995.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
15
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Прог. Акт. / Пројекат
0602-0001
Функционисање локане самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Функција
130
Износ
Екон. класиф.
423
Услуге по уговору – поз.
500.000,00
24
426
Материјал – позиција 27
495.000,00
Укупно
995.000,00
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-62/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

28. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 995.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Felosztás
/
/
Fejezet
15
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
Program
SZOLGÁLTATÁSAI
0602-0001
A helyi önkormányzat és a városi községek működése
Proj.akt./Projekt
130
Általános szolgáltatás
Funkció
Összeg
423
Szerződéses szolgáltatások
500.000,00
Gazdasági klassz.
- tételszám 24
426
Anyag - tételszám 27
495.000,00
Összesen
995.000,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-62/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

29. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 145.132,35 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
1
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Прог. Акт. / Пројекат
1101-0001
Просторно и урбанистичко планирање
Послови становања и заједнице некласификовани на
Функција
660
другом месту
Износ
Екон. класиф.
424
Остале специјализоване
145.132,35
услуге – позиција 55
Укупно
145.132,35
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-63/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

30. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 145.132,35 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Felosztás
/
/
Fejezet
1
LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS
Program
Proj.akt./Projekt
Funkció
Gazdasági klassz.

1101-0001
660
424

Urbanisztikai és terület tervezés
Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek
Összeg
Egyéb szakszolgáltatások 145.132,35
tételszám 55
Összesen
145.132,35

3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-63/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

31. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 254.674,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
6
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Прог. Акт. / Пројекат
0401-0001
Управљање заштитом животне средине
Смањење загађености
Функција
530
Износ
Екон. класиф.
424
Остале специјализоване
услуге – позиција 89
Укупно

254.674,00
254.674,00

3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-64/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

32. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 254.674,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
5
Községi
Közigazgatási
Hivatal
Felosztás
/
/
Fejezet
6
KÖRNYEZETVÉDELEM
Program
0401-0001
Környezetvédelem irányítás
Proj.akt./Projekt
530
Szennyezés csökkentés
Funkció
Összeg
424
Egyéb szakszolgáltatások 254.674,00
Gazdasági klassz.
tételszám 89
Összesen
254.674,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-64/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

33. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 2.720.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Прог. Акт. / Пројекат
0901-0006
Подршка деци и породицама с децом
Породица и деца
Функција
040
Износ
Екон. класиф.
472311
Накнаде из буџета за
децу и породицу –
позиција 115
Укупно

2.720.000,00

2.720.000,00

3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-65/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

34. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 2.720.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
Felosztás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Fejezet
/
/
Program
11
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM
Proj.akt./Projekt
0901-0006
Gyermekek és gyermekes családok támogatása
Funkció
040
Család és gyermek
Összeg
Gazdasági klassz.
472311
Térítmények a
2.720.000,00
költségvetésből
gyermekekre és családra tételszám 115
Összesen
2.720.000,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-65/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

35. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 190.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
12
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Прог. Акт. / Пројекат
1801-0001
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Функција
760
Износ
190.000,00
Екон. класиф.
424351
Остале медицинске
услуге – позиција 120
Укупно
190.000,00
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-66/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

36. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 190.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
Felosztás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Fejezet
/
/
Program
12
PRIMÁRIS EGÉSZSÉGVÉDELEM
Proj.akt./Projekt
1801-0001
Primáris egészségvédelmi intézmények működése
Funkció
760
Máshova nem klasszifikált egészségvédelem
Összeg
Gazdasági klassz.
424351
Egyéb egészségügyi
190.000,00
szolgáltatások - térelszám
120
Összesen
190.000,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-66/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

37. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 1.000.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Прог. Акт. / Пројекат
0701-0002
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
Функција
451
Износ
1.000.000,00
Екон. класиф.
424911
Остале специјализоване
услуге – позиција 95
Укупно
1.000.000,00
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-67/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки

38. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 1.000.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
Felosztás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Fejezet
/
/
Program
7
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
Proj.akt./Projekt
0701-0002
Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás
Funkció
451
Közúti közlekedés
Összeg
Gazdasági klassz.
424911
Egyéb szakszolgáltatások 1.000.000,00
tételszám 95
Összesen
1.000.000,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-67/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.

39. страна/oldal
7. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

04.02.2022.
2022.02.04.

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртој изимени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, бр. 42/2021) у оквиру раздела 05 - Општинска управа, програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе,програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 47, економске
класификације 499121 – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 840.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Назив буџетске класиф.
Шифра
Опис
Раздео
5
Општинска управа
Глава
/
/
Програм
15
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Прог. Акт. / Пројекат
0602-0001
Функционисање локане самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Функција
130
Износ
840.000,00
Екон. класиф.
511121
Куповина
канцеларијских зграда и
осталог простора –
позиција 32
Укупно
840.000,00
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ада“.
Број: 020-3-68/2021-02
Ада, 30.12.2021. године
__________________________________
Председник општинe
Золтан Билицки
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Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 42/2021. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015m.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019. és 149/2020. számok) 69. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 64.
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 145. szakasza alapján, Ada község polgármesere meghozza a

HATÁROZATOT
a folyó költségvetés tartalék eszközök használatáról
1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozattal (Ada
Község Hivatalos Lapja, 42/2021. szám) megállapított eszközökből a 05 felosztás keretein belül - Községi
Közigazgatási Hivatal, program 15- Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program aktivitás 06020009 - Folyó költségvetési tartalék, funkció 160- Más helyen nem besorolt általános közszolgáltatások,
pozíció 47, gazdasági besorolás 499121 - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül eszközök
átcsoportosítása 840.000,00 dinár összegben.
2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközök az alábbiak keretein belül kerülnek felosztásra:
Költ. klassz. megnevezése
Kód
Leírás
Felosztás
5
Községi Közigazgatási Hivatal
Fejezet
/
/
Program
15
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI
Proj.akt./Projekt
0602-0001
A helyi önkormányzat és a városi községek működése
Funkció
130
Általános szolgáltatás
Összeg
Gazdasági klassz.
511121
Irodaépületek és egyéb
840.000,00
területek vásárlása tételszám 32
Összesen
840.000,00
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök.
4. A jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály visel gondot
5. A jelen határozatot meg kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 020-3-68/2021-02
Ada, 2021.12.30.
__________________________________
Polgármester
Bilicki Zoltán s.k.
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16.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 400-1-17/2021-07
Место и датум: Ада, 02.12.2021.
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 ,31/2019,72/2019 и 149/2020) и Одлуке о првој измени одлуке о
буџету општине Ада за 2021. годину („Службени лист општине Ада“, број 15/2021), Председник
Општине доноси:
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
1. У посебном делу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину у члану 7.
мењају се износи и то:
Пр
огр
ам
5
5

Програмск
а
активност
/ Пројекат
0602-0001
0602-0001

Фун
кциј
а

Позиц
ија

Ек.
кла
с.

130
112

018
035

412
412

Износ апроп. Износ
Износ
пре промене
увећања на смањења
ИФ 01
ИФ 01
5.779.216,00
766.300,00

0,00
4.000,00

Износ апроп.
на након
промене

4.000,00

5.783.216,00
770.300,00

2. Позиције наведене у табели се смањују за износе из колоне – Износ смањења на ИФ 01, и
повећавају се за износе из колоне – Износ увећања на ИФ 01 ради њихове несметане реализације.
3. Према закона о буџетском систему директни корисник буџетских средстава, уз одобрење
министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање
апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатака који се финансира из општих прихода
буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру
раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава.
Сагласност на Одлуку даје Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада.
Шефица Одељења
Јелена Кош
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије општинске управе општине Ада.
______________________________
Председник Општине Ада
Золтан Билицки
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Архиви
3. Скупштинској служби
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SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 400-1-17/2021-07
Helység és keltezés: Ada, 2021.12.02.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv, 103/2015,
99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019. és 149/2020. számok) 61. szakaszának 12. bekezdése, és
Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja, 15/2021.szám) alapján, Ada község polgármestere meghozza a
HATÁROZATOT A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat külön részében,
a 7. szakaszban az összegek az alábbiak szerint módosulnak:
Pro
gra
m
5
5

Program
aktivitás /
Projekt
0602-0001
0602-0001

Funk
ció

Tétels
zám

130
112

018
035

Ga Az előirányzat A
növelés A csökkentés Az előirányzat
zd. összege
a összege a 01 összege a 01 összege
a
bes. módosítás előtt PF-en
PF-en
módosítás után
412
5.779.216,00
0,00
4.000,00
5.783.216,00
412
766.300,00
4.000,00
770.300,00

2. A táblázatban feltüntetett tételszámok csökkennek a csökkentés összege a 01 PF-en oszlopban levő
összeggel, és növekszenek a növelés összege a 01 PF-en oszlopban levő összeggel, azok zavartalan
realizálása érdekében
3. A költségvetési rendszerről szóló törvény szerint, a költségvetési eszközök közvetlen használója a
miniszter, illetve a helyi közigazgatási hivatal pénzügyekben illetékes szervének jóváhagyásával, elvégezheti
az eszközök átirányítását a program keretében, amelyet a költségvetés általános jövedelméből pénzelnek,
azon előirányzat értékének 10%-áig terjedő összegben, amely eszközei csökkennek, az érintett közvetlen
költségvetési eszköz használó felosztásának keretében, valamint a felosztáson belüli fejezetek között.
A határozatot az Adai Közégi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztálya hagyja jóvá .
osztályvezető
Kós Jelena
4. Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztálya
visel gondot.
______________________________
Ada község polgármestere
Bilicki Zoltán s.k.
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak
2. Irattárnak
3. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának
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17.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-1-18/2021-07
Место и датум: Ада, 20.12.2021.

На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,
72/2019 ,149/2020,118/2021 и 118/2021-др.закон), Одлуке о четвртој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
(„Службени лист општине Ада“, број 42/2021), Одељење за буџет и финансије доноси

ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

1. Уговором број 020-4-214/2021-02 од 10.12.2021. године (у даљем тексту: Уговор), закљученим између Републике
Србије, Министарство за бригу о селу, Корисника средстава Немање Дицков и Општине Ада, регулисана су права
и обавезе о преносу средстава у вези са коришћењем бесповратних средстава за куповину куће на селу са
окућницом .
2. У складу са наведеним, у посебном делу Одлуке о четвртој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
у члану 9. уписује се нови износ и то: Разделу 05 – Општинска управа, Програмa 1:Становње ,урбанизам и
простормо планирање,Програмска активност 1101-0004 Стамбена подршка , Функција 060
Становање,Позиција 58, Економска класифиција 58, Транферфи од других нивоа власти 07 , износ од
1.175.580,00
 члану 6. Одлуке о буџету, износ текућих наменских транфера у ужем смислу од Републике Србије у корист нивоа
општина, економске класификације 733154 износ од 60.000,00 динара замењује се износом од 1.235.580.
 2. Код позиције 58, Економске класификације 472, износ од 0,00 динара на извору финансирања 07 - Трансфери
од других нивоа власти замењује се износом од 1.175.580,00
3. Према Закону о буџетском систему, у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти
наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења буџета, огран управе надлежан за финансије отвара одговарајуће апропријације за
извршавање расхода и издатака по том основу.
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада.
5. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Ада.
___________________________
Шефица одељења за буџет и финансије
Јелена Кош
1. Одељењу за буџет и финансије
2. Архиви
3. Скупштинској служби
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SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Szám: 400-1-18/2021-07
Helység és keltezés: Ada, 2021.12.20.

A költségvetési rendszerről szólótörvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015- m.törv, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 és
118/2021-m.törv. számok) 61. szakaszának 12. bekezdése, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2021 szám) alapján, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály
meghozza a

HATÁROZATOT
A KÖLTSÉG-VÉGREHAJTÁSI ELŐIRÁNYZAT KIBŐVÍTÉSÉRŐL

1. A 020-4-214 / 2021-02 számú 2021.12.10-ei szerződéssel (a továbbiakban: szerződés), amelyet a Szerb Köztársaság
Vidékgondozási Minisztériuma, a kedvezményezett Nemanja Dickov és Ada község kötött, szabályozta a pénzeszközök
átutalásáról szóló jogokat és kötelezettségeket a falusi házvásárláshoz nyújtott támogatások felhasználásával
kapcsolatban.
2. A fentieknek megfelelően az Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló
határozat külön részében, a 9. szakaszban új összeg kerül beírásra éspedig: Felosztás 05 - Községi Közigazgatási Hivatal,
Program 1: Lakásügy, Településrendezés és Területrendezés, Programtevékenység 1101-0004 Lakástámogatás, Funkció
060 Lakás, Tételszám 58, Gazdasági besorolás 58, Transzferek a hatalom más szintjeitől 07, összeg 1.175.580,00
 a költségvetésről szóló határozat 6. szakaszában, a folyó rendeltetésszerű transzferek összege esetében, szűkebb
értelemben a Szerb Köztársaságtól a községi szint javára, gazdasági besorolása 733154, a 60.000,00 dinár összeg
helyébe 1.235.580 összeg lép.
 2. Tételszám 58, gazdasági besorolás 472, a 0,00 dinár összeget a pénzelési forráson 07 - Transzferek a hatalom egyéb
szintjeitől, a 1.175.580,00 dinár összeg váltja.

3. A költségvetési rendszerről szóló törvény alapján, abban az esetben,amikor az egyik hatalmi szint jogi aktusával a másik
hatalmi szint részére meghatározza a rendeltetésszerű pénzeszközök átutalását, mint az adományokról szóló szerződések
esetében, amelyek összege a költségvetés kidolgozásának folyamatában még ismeretlen, a pénzügyekre illetékes
közigazgatási szerv, azon jogi aktus alapján megnyitja a költségek és kiadások végrehajtására a megfelelő
előirányzatot.Jelen határozat végrehajtásáról az Adai Közégi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztálya
visel gondot.
4. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.
___________________________
A Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője
Kós Jelena
1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak
2. Irattárnak
3. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának

