
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

103./ ОДЛУКА 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА 
ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА 

HATÁROZAT 
ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A TÁRSASHÁZAK ETÁZSOLÁSI PROJEKTJEI KIDOLGOZÁSI 
KÖLTSÉGEI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA ADA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL.........................................3 

 
104./ РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА 
ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 

HATÁROZAT 
AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS EGYETEMISTÁKNAK 
NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL..............................................................................................................................................4 

 
105./ ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
АДА ЗА 2016. ГОДИНУ 

PROGRAM 
AZ ADA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRA A 
2016. ÉVBEN......................................................................................................................................................4 

 
106./ РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
HATÁROZAT 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL.....................................................7 
 

  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG 

HIVATALOS LAPJA 
 

ГОДИНА XLIX               28.04.2016.     БРОЈ 19. 

XLIX. ÉVFOLYAM                           2016.04.28.                19.SZÁM  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 19/2016 

Деловодни број: 034-19/2016-04 

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

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

Уређује  Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роберт Ваштаг. 

Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. 

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

Огласи по тарифи. Излази по потреби. 

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

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 19/2016 szám 

Iktatószám: 034-19/2016-04  
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. 

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

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.  Felelős szerkesztő Vastag Róbert. 

Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár.  

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

A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. 

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



3. страна/oldal 

19. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

28.04.2016. 

2016.04.28. 

 

 

 

103. 

На основу Јавног конкурса за суфинансирање 
трошкова израде пројеката етажирања зграда за 
колективно становање из буџета општине Ада и 
записника Комисије за спровођење конкурса за 
суфинансирање трошкова израде пројеката 
етажирања зграда за колективно становање из буџета 
општине Ада број 46-12-1/2016-10 од дана 12.04.2016. 
године, Општинско веће на својој седници одржаној 
дана 21.04.2016. године донело је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА 

ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ АДА 

 
1. На основу предлога из записника Комисије за 
спровођење конкурса за суфинансирање трошкова 
израде пројеката етажирања зграда за колективно 
становање из буџета општине Ада број 46-12-1/2016-
10 од дана 12.04.2016. године, додељују се средства 
следећој скупштини станара:  

 A nyilvános pályázat a társasházak etázsolási projektjei 
kidolgozási költségei társfinanszírozására Ada község 
költségvetéséből, a társasházak etázsolási projektjei 
kidolgozási költségei társfinanszírozására Ada község 
költségvetéséből pályázat lefolytatását végző bizottság 
46-12-1/2016-10 számú 2016.04.12-ei javaslata alapján, 
 
Ada Község Községi Tanácsa a 2016.04.21-én 
megtartott ülésén meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A TÁRSASHÁZAK 

ETÁZSOLÁSI PROJEKTJEI KIDOLGOZÁSI 
KÖLTSÉGEI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA ADA 

KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL 
 
1. A javaslat alapján a társasházak etázsolási 
projektjei kidolgozási költségei társfinanszírozására Ada 
község költségvetéséből pályázat lefolytatását végző 
bizottság 46-12-1/2016-10 számú 2016.04.12-ei 
keltezésű jegyzőkönyvéből, eszközöket ítélünk oda az 
alábbi lakók közgyűlésének: 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив скупштине 

станара 

Адреса Број текућег 

рачуна 

Износ 

1. Скупштина зграде 

Лењинова 10 

Лењинова 10, 

Ада 

355-

000320041635131 

50.000,00 

динара 

 

 

 

Sorszám A lakók közgyűlés 

elnevezése 

Cím Folyószámla 

szám 

Összeg 

1. Lenin utca 10. alatti 

épület közgyűlése 

Lenin utca 10. 

Ada 

355-

000320041635131 

50.000,00 dinár 

 

 

 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном листу Општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
Општинско веће    
Број: 020-6-45/2016-03          Председник  
Ада, 21.04.2016. године        Золтан Билицки с.р. 

 2.    A jelen határozat a meghozatala napján lép 

hatályba és megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község  
Ada Község Községi Tanácsa  
Szám: 020-6-45/2016-03             Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2016.04.21.                                             ELNÖK  
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104. 

На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 
10/2014-пречишћени текст) и члана 3. став 3. Правила 
о критеријумима, условима и начину додељивања 
помоћи материјално угроженим ученицима и 
студентима са територије општине Ада (''Службени 
лист општине Ада'', број 10/2010 и 35/2012), 

 
 

 Општинско веће општине Ада, дана 
21.04.2016. године, доноси 
 

 РЕШЕЊЕ 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ 

ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ АДА 
I 

У тачци I. Решења о именовању комисије за 
спровођење конкурса за додељивање помоћи 
материјално угроженим ученицима и студентима са 
територије општине Ада (''Службени лист општине 
Ада'', број 35/2012 и 4/2015) подтачка 4. мења се и 
гласи: 
 „4. Aрпаши Ерика, запослена у општинској 
управи општине Ада“. 

II 
 Ово решење се објављује у ''Службеном листу 
општине Ада''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                                           
Број: 020-6-46/2016-03                              ПРЕДСЕДНИК     
Дана 21.04.2016. године                 Билицки Золтан с.р. 

 Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, és az 
Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű 
tanulóknak és egyetemistáknak nyújtott segély 
odaítélésének mércéit, feltételeit és módját előíró 
szabályok (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2010. és 
35/2012. számok) 3. szakaszának 3. bekezdése 
alapján, 
 Ada Község Községi Tanácsa a 2016.04.21-én 
tartott ülésén meghozza a  
 

 HATÁROZATOT 
 

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS EGYETEMISTÁKNAK 
NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉT LEFOLYTATÓ 

BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

I. 
Az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű 

tanulóknak és egyetemistáknak nyújtott segély 
odaítélését lefolytató bizottság kinevezéséről szóló 
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 35/2012. és 
4/2015. számok) 1. pontjának 4. alpontja módosul és így 
hangzik: 
 '' 4. Árpási Erika, a Községi Közigazgatási 
Hivatal.'' 

II. 
 A jelen határozat Ada Község Hivatalos 
Lapjában jelenik meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 020-6-46/2016-03             Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2016.04.21.                                                 ELNÖK  

 
 

105. 

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити 
животне средине (" Сл. гласник РС ", бр. 135/04, 36/09, 
36/2009-др. Закон, 72/2009-др закон, 43/2011-одлука 
УС и 14/2016 ), члана 15. став 1. тачка 11. и члана 60. 
став 1. тачка 2. Статута Општине Ада (" Сл. лист 
општине Ада " бр. 10/2014- пречишћени текст), члана 
6. Одлуке о буџетском фонда за заштиту животне 
средине општине Ада (" Сл. лист општине Ада " бр. 
05/10), по добијеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број: 401-
00-00217/2016-09 од дана 26.02.2016. године,  
 
 
 
Општинско веће општине Ада на  седници одржаној 
21.04.2016. године, донелo је  

 A környezetvédelemről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 135/04, 36/09, 36/2009-m.törv. és 72/2009-
m.törv., 43/2011- AB határozat és 14/2016. számok) 
100. szakaszának 3. bekezdése, Ada község statútuma 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 15. szakasz 1. 
bekezdésének 11. pontja, és 60. szakasza 1. 
bekezdésének 2. pontja, és Ada Község 
Környezetvédelmi Költségvetési Alapjáról szóló 
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 05/10. szám) 6. 
szakasza alapján, az Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott 401-00-
00217/2016-09 számú, 2016. 02. 26-ai jóváhagyása 
nyomán, 
Ada Község Községi Tanácsa a 2016.04.21-én 
megtartott ülésén meghozta a 
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ПРОГРАМ 
 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АДА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Ада  
( у даљем тексту: Програм ), планирају се приходна и 
расходна средства за израду и реализацију планова, 
програма, пројеката и других активности у циљу 
заштите и унапређивања животне средине у општини 
Ада за 2016. годину. 
 

I 
За реализацију Програма планира се приход средства 
у износу од 16.200.000,00 динара и то по следећим 
основама: 
 
- посебна накнада за заштиту и унапређивање 
животне средине........................15.000.000,00 динара 
- накнада за коришћење минералних сировина и 
геотермалних 
  ресурса када се експлоатација врши на територији 
АП Војводине................................1.000.000,00 динара 
- накнада од емисије SО2 , NО2, и прашкасте 
материје...........................................200.000,00 динара 
 
       
                  УКУПНО:    16.200.000,00 динара 
 

II 
Средствима фонда финансираће се: програми и 
вршење праћења стања животне средине 
(мониторинг), уређење и реконструкција отворених 
атмосферских канала на јавним зеленим површинама, 
активности на изради пројеката и изградњи те 
реконструкцији секундарне мреже јавне канализације 
за одвођење отпадних вода у складу са чланом 98. 
став 4 Закона о водама (" Сл. гласник РС ", бр. 30/10 и 
93/12) и Одлуке о одвођењу и пречишћавању 
отпадних и атмосферских вода на територији општине 
Ада ("Сл. лист Општине Ада", број: 30/2012, 16/2013 и 
32/3013), програми и пројекти невладиних 
организација и удружења грађана  која су основана 
или у својим плановима рада имају предвиђено 
коришћење, управљање и унапређење природе, 
културе, образовања и др у циљу заштите и 
унапређења животне средине.   
 
 
 
Средства из главе I. овог Програма користиће се за: 
 
 
1. Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг)    500.000,00 дин. 
У 2016. години планира се контрола и праћење стања 
животне средине у складу са Законом о заштити 
животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и 
то: 

PROGRAMOT 
 

AZ ADA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI 
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK 

HASZNÁLATÁRA A 2016. ÉVBEN 
 
A programmal az Ada Község Környezetvédelmi 
Költségvetési Alapja eszközeinek használatára (a 
további szövegben: Program), tervezve vannak a 
bevétel és költség eszközök a tervek, programok, 
projektumok és egyéb aktivitások kidolgozására és 
realizálására az Ada községbeli környezet védelme és 
előmozdítása céljából a 2016. évben. 
          

I. 
A Program realizálására 16.200.000,00 dinár eszköz 
bevétel van tervezve a következő alapokon: 
 
 
– környezetvédelmi és környezetfejlesztési külön 
térítmény.........................................15.000.000,00 dinár 
– ásványi nyersanyag és geotermális erőforrás 
használata utáni térítmény, amikor a kiaknázást a VAT 
területén végzik ..................................1.000.000,00 dinár 
 
– SО2, NО2, és porhanyós anyag kibocsátásának 
térítménye.............................................200.000,00 dinár 
 
                                                    
     ÖSSZESEN: 16.200.000,00 dinár 
 

II. 
Az alap eszközeiből a következőket pénzelik: 
programok, és azok végrehajtása a környezet 
helyzetének figyelemmel kísérésére (monitoring); a 
nyitott esővíz csatornák rendezése és rekonstrukciója a 
nyilvános zöldterületeken; aktivitások a szennyvizek 
elvezetésére szolgáló szekundáris közcsatorna-
hálózattal kapcsolatos projektumok kidolgozásán és a 
kiépítésen, továbbá a rekonstrukción összhangban a 
vizekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 30/10. 
és 93/12. számok) 98. szakaszának 4. bekezdésével, 
valamint a határozattal a csapadékvizek és a 
szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról Ada község 
területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 30/2012, 
16/2013. és 32/2013 számok); civil szervezetek és 
polgári egyesületek programjai és projektumai, amelyek 
a természet, a művelődés, az oktatás és az egyebek 
használata, igazgatása, és előmozdítása, a környezet 
védelme és előmozdítása céljából lettek létrehozva, 
illetve a munkaprogramjaikban az elő van látva. 
 
Az eszközök a jelen Program I. fejezetéből a 
következőkre lesznek használva: 
 
1. Programok, és projektek a környezet helyzetének 
figyelemmel kísérésére (monitoring)  500.000,00 din. 
A 2015. évben tervezve van a környezet helyzetének 
ellenőrzése és figyelemmel kísérése, összhangban a 
környezetvédelemről szóló törvénnyel (69-73. 
szakaszok), és a külön törvényekkel, éspedig: 
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- квалитета ваздуха     350.000,00 дин 
- нивоа комуналне буке  150.000,00 дин. 
 
Реализацију наведених контрола и праћења 
(мониторинга ) вршиће се преко овлашћених, стручних 
и научних организација и установа.  
 
Мерење квалитета ваздуха вршиће се два пута 
годишње једно у летњем и једно у зимском периоду на 
5 локација и то: 
- Центар Аде 
- Центар Мола 
- Индустријска зона (на граници КО Ада и КО Мол) 
- Рекреациони центар у Ади 
- Рекреациони центар Мол 
 
Мерење нивоа буке вршиће се два пута годишње, 
једно у летњем и једно у зимском периоду на 3 
локације и то: 
- Центар Аде 
- Центар Мола 
- у Ади на расрсници следећих улица: 29. новембра, 1. 
маја, Индустријске и Штербик Петера.  
   
2. Уређење и реконструкција нефункционалних 
отворених атмосферских канала ради заштите и 
очувања јавних зелених површина на територији 
општине Ада                                      1.500.000,00 дин. 
 
Средства ће се користити за финансирање пројеката 
и радова на уређењу и реконструкцији отворене јавне 
канализационе мреже ради заштите јавних површина, 
одвођење подземне воде са истих, спречавање 
изливања и плављења јавних и стамбених објеката и 
изливање фекланих септичких јама и ревизионих 
шахтова на фекалној канализационој мрежи.   
 
 
3. Изградња односно реконструкција секундарне 
мреже јавне канализације за одвођење отпадних 
вода                                     13.700.000,00 дин. 
 
Из ове ставке финансираће се активности на изради 
пројеката и извођење радова на изградњи и 
реконструкцији јавне канализације отпадних вода у 
складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању 
отпадних и атмосферских вода на територији општине 
Ада ("Сл. лист Општине Ада", број: 30/2012, 16/2013 и 
32/2013) 
 
 
4. Подршка програмима и пројектима невладиних 
организација и удружења грађана  

500.000,00 дин. 
 
Право на подршку имаће удружења грађана, 
невладине организације које су основане или у својим 
плановима рада имају предвиђено коришћење, 
управљање и унапређење природе, културе, 
образовања и др у циљу заштите и унапређења 
животне средине. Сарадња ће се вршити на основу 

 
-  levegő minőség                            350.000,00 din. 
-  kommunális zajszint                150.000,00 din. 
 
A felsorolt ellenőrzéseket és figyelemmel kísérést 
(monitoring) a meghatalmazott, szakmai és tudományos 
szervezeteken és intézményeken keresztül végzik.  
 
A levegő minősége évente kétszer lesz mérve, egyszer 
a nyári és egyszer a téli időszakban a következő 5 
helyszínen: 
– Ada központja 
– Mohol központja 
– Ada-Mohol ipari zóna (Ada KK és Mohol KK határán)  
– Rekreációs Központ Ada 
– Rekreációs Központ Mohol 
 
A zajszint évente kétszer lesz mérve, egyszer a nyári és 
egyszer a téli időszakban a következő 3 helyszínen: 
– Ada központja 
– Mohol központja 
– Adán a November 29, Május 1, Ipari , és Sterbik Péter 
utcák kereszteződésénél. 
 
   
2. A nem működő nyitott esővíz csatornák rendezése 
és rekonstrukciója a nyilvános zöldterülete védelme 
és megőrzése érdekében Ada község területén 
              1.500.000,00 din. 
 
Az eszközök a nyitott közcsatorna-hálózat 
rendezésének és rekonstrukciójának projektumai és 
munkálatai pénzelésére lesznek használva a 
közterületek védelme érdekében, továbbá azokról a 
belvizek elvezetése, a kiömlés, valamint a köz- és 
lakóépületek elárasztásának, és a fekáliás emésztők, 
valamint a fekáliás csatornahálózaton található revíziós 
aknák kiömlésének megakadályozása érdekében. 
 
3. A szennyvizek elvezetésére szolgáló szekundáris 
közcsatorna-hálózat kiépítése, illetve 
rekonstrukciója          13.700.000,00 din. 
 
Ebből a tételből lesznek pénzelve az aktivitások a 
szennyvizek elvezetésére szolgáló közcsatorna-
hálózattal kapcsolatos projektumok kidolgozásán és a 
kiépítési, továbbá a rekonstrukciós munkálatok 
összhangban a határozattal a csapadékvizek és a 
szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról Ada község 
területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 30/2012, 
16/2013. és 32/2013. számok). 
 
4. Civil szervezetek és polgári egyesületek 
programjainak és projektumainak támogatása  

   500.000,00 din. 
 

Azon polgári egyesületek és civil szervezetek jogosultak 
támogatásra, amelyek a természet, művelődés, oktatás 
és egyebek használata, igazgatása, és előmozdítása, a 
környezet védelme és előmozdítása céljából lettek 
létrehozva, illetve a munkaprogramjaikban az elő van 
látva. Az együttműködés az éves terveik, vagy a külön 
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њихових годишњих планова или посебних акција чији 
је циљ унапређење, заштита и едукација у области 
животне средине. Предност ће имати оне 
организације и удружења грађана која поред 
средстава буџетског фонда имају обезбеђено своје 
учешће било у финансијском, било у материјалном 
смислу. 

III 
Финансирање, односно суфинансирање активности из 
овог Програма, вршиће се у зависности од прилива 
средстава прикупљених у складу са Законом о 
заштити животне средине (" Службени гласник РС ", 
бр. 135/04, 36/09, 36/2009-др. Закон, 72/2009-др закон, 
43/2011-одлука УС и 14/2016). 
 

IV 
У случају да се приходи не остваре у планираном 
износу, Општинско веће, на предлог Одељења за 
комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и 
заштиту животне средине општинске управе општине  
Ада, утврдиће приоритетне активности. 
 
 

V 
Извештај о реализацији Програма за 2016. годину 
сачињава Општинско веће општине Ада, и доставља 
га Скупштини општине Ада на усвајање најмање 
једанпут годишње. 
 

VI 
Овај Програм се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                         
Број: 020-6-44/2016-03                             ПРЕДСЕДНИК, 
Дана: 21.04.2016.године     Билицки Золтан с.р. 

akcióik alapján lesz végezve, melyek célja az 
előrehaladás, a védelem és az edukáció a környezet 
területén. Előnyt azon szervezetek és polgári 
egyesületek fognak élvezni, melyek a költségvetési alap 
eszközei mellett önrészt tudnak biztosítani akár 
pénzügyi akár anyagi értelemben. 
 

III. 
A Programban szereplő aktivitások finanszírozása, 
illetve társfinanszírozása a környezetvédelemről szóló 
törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04, 36/09, 
36/2009-m.törv. és 72/2009-m.törv., 43/2011- AB 
határozat és 14/2016. számok) összhangban befolyt 
eszközöktől függően lesznek végezve. 
 

IV. 
Abban az esetben, ha a bevételek nem valósulnak meg 
a tervezett összegben, a Községi Tanács, az Adai 
Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális 
Tevékenységi, Városrendezési, Építési és 
Környezetvédelmi Osztályának javaslatára, megállapítja 
az aktivitások prioritását. 
 

V. 
A jelentést a 2016. évi Program megvalósulásáról a 
Községi Tanács állítja össze, és jóváhagyásra továbbítja 
azt Ada Község Képviselő-testületének évente legalább 
egyszer. 
 

VI. 
E program Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                                         
Szám: 020-6-44/2016-03             Bilicki Zoltán s.k. 
Kelt: 2016. 04. 21.                ELNÖK 

 
 

106. 

 На основу члана 3. Одлуке о буџету општине 
Aда за 2016. годину („Службени лист општине Ада“, 
бр. 43/15), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.108/2013, 
142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 57. став 1. тачка 
8. и члана 128. Статута општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћени текст)  
 
 
Председник општине Ада доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Ада за 2016. годину  („Службени лист општине Ада“, 
бр. 43/15) у оквиру раздела 03, главе 01 – Општинска 

 Ada község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 43/15. szám) 3. szakasza, 
a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig,., 108/2013, 142/2014, 
68/2015. és 130/2015. számok) 61. és 69. szakasza, 
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 
128. szakasza alapján,  
Ada község polgármestere meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról 
 
1. Az Ada község 2016. évi költségvetéséről szóló 
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 43/2015. szám) a felosztás 03, fejezet 
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управа, програма 15 – Локална самоуправа, 
програмске активности 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функције 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, позиције 043, економске класификације 499121 
– Текућа резерва, одобрава се прерасподела 
средстава у укупном износу од 40.000,00 динара. 
 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03, главе 14 – Центар за социјални 
рад, програма 11 – Социјална заштита, програмске 
активности 0901-0001 – Социјалне помоћи, функције 
070 – Социјална помоћ некласификована на другом 
месту, позиције број 223, економске класификације 
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, 
тако да апропријација износи 9.142.230,00 динара. 
 
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“. 
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 Општина Ада 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА   
Број: 020-3-51/2016-02           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 22.04.2016.         Золтан Билицки с.р. 

01 - Községi Közigazgatás, program 15 – Helyi 
önkormányzat, program aktivitás 0602-0001 - A helyi 
önkormányzat és a városi községek működése, funkció 
160 – Máshova nem klasszifikált általános 
közszolgáltatás, tételszám 043, gazdasági klasszifikáció 
499121 – Folyó tartalékeszközök keretében, 
jóváhagyásra kerül az eszközök újraelosztása 40.000,00 
dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából 
a felosztás 03, fejezet 14 - Szociális gondozói központ, 
program 11 – Szociálisvédelem, program aktivitás 0901-
0001 – Szociálissegély, funkció 070 - Máshova nem 
klasszifikált szociálissegély, tételszám 223, gazdasági 
osztályozás 4631 - Folyó transzferek a hatalom egyéb 
szintjeinek keretében történik, így az előirányzat 
összege 9.142.230,00 dinár. 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-3-51/2016-02            Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2016.04.22.                      POLGÁRMESTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


