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321. 

На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 
10/2014 – пречишћени текст), члана 4. став 4. Одлуке 
о финансирању/суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта у општини Ада (Службени 
лист Општине Ада бр. 50/2016),члана 23. став 1. 
Правилника о одобравању и 
финансирању/суфинансирању програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Ада (Службени лист Општине Ада 
бр. 50/2016),  
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ 

ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМАУ ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ОПШТИНИ АДА 

 
 
I 
 

 Формира се стручна Комисија за оцену 
годишњих и посебних програмау области спорта у 
општини Ада на мандатни период од 4(четири) године, 
у следећем саставу: 
 
 

1. Улијан Корнел, члан Општинског већа 
задужен за област спорта, омладине и 
туризма - председник; 

2. Тобиаш Јожеф, члан Општинског већа 
задужен за област комуналне делатности, 
сарадња са месним заједницама и 
пензионерима - члан; 

3. Кертвељеши Тициан, директор Центра за 
спорт и физичку културу општине Ада - 
члан; 

4. Берец Чаба, председник Спортског савеза 
општине Ада - члан; 

5. Вања Гавриловић, шеф Одељења за 
општу управу, друштвене делатности и 
заједничке послове - члан. 
 

II 
 

 Стручна Комисија ће извршавати задатке 
сходно одредбама Правилника о одобравању и 
финансирању/суфинансирању програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Ада. 
 

III 
 

 За потребе стручне Комисије, 
административно-техничке и друге послове обавља 
општински орган управе, надлежан за послове 
друштвених делатности. 
 
 

  Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja 10/2014. szám- egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 60. szak. 1. bek. 11. pontja, Rendelet az Ada 
község lakossága körében felmerülő sportbeli igények 
és érdekek pénzeléséről/társpénzeléséről (Ada Község 
Hivatalos Lapja 50/2016. szám) 4. szak. 4. bek., az Ada 
község lakossága körében felmerülő sportbeli igények 
és érdekek teljesítésére irányuló programok 
jóváhagyásáról és pénzeléséről/társpénzeléséről szóló 
szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 50/2016. szám) 
23. szak. 1. bek. alapján, 
Ada Község Községi Tanácsa a 2016.12.27-én 
megtartott ülésén meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
ADA KÖZSÉGBEN A SPORT TERÜLETÉN 

MEGHOZOTT ÉVES ÉS KÜLÖN PROGRAMOK 
ELBÍRÁLÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZAKBIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 
I. 
 

 Ada Község Községi Tanácsa 4 (négy) éves 
megbízatási időre megalakítja az Ada Községben a 
sport területén meghozott éves és külön programok 
elbírálásával megbízott szakbizottságot, a következő 
összetételben:  
 

1. Uliján Kornél, a Községi Tanács sporttal, 
ifjúsággal és turizmussal megbízott tagja - 
elnök;  

2. Tóbiás József, a Községi Tanács 
kommunális tevékenységekkel, a helyi 
közösségekkel és a nyugdíjasokkal való 
kapcsolattartással megbízott tagja - tag; 

3. Körtvélyesi Tícián, Ada Község Sport és 
Testnevelési Központ igazgatója - tag; 
 

4. Berec Csaba, Ada Község 
Sportszövetségének elnöke - tag; 

5. Vanja Gavrilović, az Általános 
Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységek 
és Közös Ügyek Osztályának vezetője - tag. 
 

II. 
 

 A szakbizottság az Ada község lakossága 
körében felmerülő sportbeli igények és érdekek 
teljesítésére irányuló programok jóváhagyásáról és 
pénzeléséről/társpénzeléséről szóló szabályzat 
rendelkezései szerint végzi feladatát. 
 

III. 
 

 Az adminisztratív és egyéb feladatokat a 
szakbizottság részére a községi közigazgatás 
társadalmi tevékenységekkel megbízott osztálya végzi.  
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IV 
 

 Oво решење се објављује у „Службеном листу 
општине Ада“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
Број:020-6-160/2016-03                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана:27.12.2016.године      Билицки Золтан с.р. 

IV. 
 

Jelen határozatot megjelentetni Ada Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám:020-6-160/2016-03                 Bilicki Zoltán s.k.  
Kelt: 2016.12.27.                            POLGÁRMESTER 

 
 

322. 

На основу члана 137. став 1. тачка 3. Закона о 
спорту („Службени гласник“, број 10/2016), члана 2. 
став 1. тачка 3. Одлуке о 
финансирању/суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта у општини Ада („Службени 
лист општине Ада“, број 50/2016), члана 3. став 1. 
тачка 3. Правилника о одобравању и 
финансирању/суфинансирању програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Ада („Службени лист општине Ада“, 
број 50/2016), члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 
10/2014 – пречишћени текст),  
 
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној 
27.12.2016.године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АДА 
 

 
I 

 Овим Решењем утврђују се спортска 
такмичења од посебног значаја за општину Ада, и то: 
 

1. ЗИМСКИ КУП (мали фудбал – за децу); 
 

2. МЕМОРИЈАЛ „БЕКЕДИ ЗОЛТАН“ 
(међународни турнир у фудбалу); 

3. МОЛСКИ КУП (мали фудбал – за децу); 
 

4. „МИКУЛАШ“ КУП (рукомет за мушкарце); 
5. „ОСМОМАРТОВСКИ“ КУП (рукомет за жене); 
6. МЕЂУНАРОДНИ МОЛСКИ КУП (рвање); 
7. „ДЕЛФИН“ КУП (пливање);  
8. „НАЂ ФРИЂЕШ“ МЕМОРИЈАЛ (стони тенис); 
9. „СРБ ОПЕН КУП“ МОЛСКИ МАРАТОН НА 

ТИСИ (пливање); 
10. „БАЧКА – БАНАТ – СРЕМ“ КУП (карате); 
11. КОЊИЧКЕ ТРКЕ; 
12. МЕМОРИЈАЛ „БАЛОГ БЕЛА“ (мали фудбал); 

 
13. РЕКРЕАТИВНА ЛИГА У МАЛОМ ФУДБАЛУ  

и 

 A sportról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 10/2016 szám) 137. szak. 1. bek. 3. pontja,  
Rendelet az Ada község lakossága körében felmerülő 
sportbeli igények és érdekek 
pénzeléséről/társpénzeléséről (Ada Község Hivatalos 
Lapja 50/2016. szám) 2. szak. 1. bek. 3. pontja, az Ada 
község lakossága körében felmerülő sportbeli igények 
és érdekek teljesítésére irányuló programok 
jóváhagyásáról és pénzeléséről/társpénzeléséről szóló 
szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 50/2016. szám) 
3. szak. 1. bek. 3. pontja, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja 10/2014. szám- egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szak. 1. bek. 11. pontja 
alapján,  
Ada Község Községi Tanácsa a 2016.12.27-én 
megtartott ülésén meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
ADA KÖZSÉG SZÁMÁRA KIEMELT FONTOSSÁGÚ 

SPORTVERSENYEKRŐL 
 
 
I. 

 Jelen határozattal meghatározzuk Ada Község 
számára kiemelt fontosságú sportversenyeket a 
következők szerint:    

1. TÉLI KUPA (kispályás labdarúgás – 
gyermekeknek); 

2. BÖKÖDI ZOLTÁN EMLÉKTORNA (nemzetközi 
labdarúgó torna); 

3. MOHOLI KUPA (kispályás labdarúgás – 
gyermekeknek); 

4. MIKULÁS KUPA (férfi kézilabda); 
5. MÁRCIUS NYOLCADIKA KUPA (női kézilabda); 
6. NEMZETKÖZI MOHOLI KUPA (birkózás); 
7. DELFIN KUPA (úszás); 
8. NAGY FRIGYES EMLÉKTORNA (asztali tenisz);  
9. „SRB OPEN KUP MOHOLI TISZAI MARATON 

(úszás); 
10. BÁCSKA-BÁNÁT-SZERÉMSÉG KUPA (karate); 
11. LÓVERSENY; 
12. BALOG BÉLA EMLÉKTORNA (kispályás 

labdarúgás); 
13. KISPÁLYÁS REKREATÍV LABDARÚGÓ LIGA 

és 
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14. „NEW ADA DANCE OPEN“ (плес). 
 

 II 
Ово решење се објављује у "Службеном листу 

Општине Ада". 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
Број:020-6-161/2016-03            ПРЕДСЕДНИК 
Дана:27.12.2016. године        Билицки Золтан с.р. 

14. „NEW ADA DANCE OPEN“ (tánc). 
 

II. 
Jelen határozatot megjelentetni Ada Község 

Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám:020-6-161/2016-03 Bilicki Zoltán s.k.      
Kelt: 2016.12.27.                      POLGÁRMESTER 

 

 

323. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АДА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА 
Број: 400-28/2016-02 
Место и датум: Ада, 28.11.2016. 

На основу члана 61. став7. 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 и 
103/2015), Одлуке о буџету општине Ада за 
2016.годину („Службени лист општине Ада“, број 
45/2016 - трећи  ребаланс),  

Председник општине доноси 

 
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ 

АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 
 
 

1. У посебном делу Одлуке о буџету општине Ада за 
2016.годину у члану 9.мењају се износи и то:  
У Разделу  03 – Општинска управа, Главe1 – 
Општинска управа, Програмa 05: Развој 
пољопривреде, Програмске активности: 0101-0001 
Развој пољопривреде, Функције 421 – Пољопривреда, 
Позиције 076, Економске класификације 424 - 
Специјализоване услуге, износод 2.000.000 динара 
замењује се износом од 1.800.000 динара, доксе у 
оквиру истог раздела, Главе, Програма 4: Развој 
туризма, Пројекта: 1502 – П3 Санација олимпијског 
базена, Функције 473 - Туризам, на Позицији 074/0, 
Економске класификације 425– Текуће поправке и 
одржавање, износ од 3.000.000 динара замењује 
износом од 3.200.000 динара. 
2. Код позиције 076 – Специјализоване услуге, 
економске класификације 424, смањује се за износ од 
200.000 динара, што представља 10% износа 
апропријације која се умањује на извору 
финансирања 01, док се код позиције 074, економске 
класификације 425, износ повећава за 200.000 а у 

 SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ADA KÖZSÉG 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 400-28/2016-02 
Helység és dátum: Ada, 2016.11.28.  

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014ѕ 
68/2015-egyéb törvény, 103/2015 szám), 61. szak. 7. 
bek., Ada község 2016. évi költségvetéséről szóló 
rendelet (Ada Község Hivatalos Lapja, 45/2016 - 
harmadik költségv. módosítás, szám) alapján,  

a község polgármestere meghozza a következő 

 
HATÁROZATOT 

A KÖLTSÉGEK ELŐIRÁNYZATÁNAK 
MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL 

 
1. Ada község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 
külön részében a 9. szakaszban a következők szerint 
változnak az összegek:  
A 03 részben - Községi közigazgatás, 1 Fejezet - 
Községi közigazgatás, 05 Program: Mezőgazdaság 
fejlesztése, Program aktivitások: 0101-0001 
Mezőgazdaság fejlesztése, 421 Funkció - 
Mezőgazdaság, 076 Pozíció, 424 Gazdasági besorolás - 
Szakosított szolgáltatások, a 2.000.000 dinár összeget 
1.800.000 dinárra cserélem, míg ugyanezen rész és 
fejezet keretein belül, 4 Program: Turizmus fejlesztése, 
1502 Projekt - P3 Olimpiai medence szanálása, 473 
funkció - Turizmus, a 074/0 Pozíción, 425 Gazdasági 
besorolás - Folyó javítások és karbantartás, a 3.000.000 
dinár összeget 3.200.000 dinár összegre cserélem.    
2. A 076-os pozíciónál - Szakosított szolgáltatások, 424 
gazdasági besorolás, 200.000 dinár összeggel csökken, 
ami az előirányzott összeg, amely a 01 finanszírozási 
forráson csökken, 10%-át teszi ki, míg a 074-es 
pozíción, 425-ös gazdasági besorolás, az összeg 
200.000 dinárral növekszik a zavartalan megvalósítása 
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циљу њене несметане реализације. 
3. Према Закону о буџетском систему, диреткни 
корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног 
ограна надлежног за финансије, може извршити 
преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из 
општих прихода буџета у износу до 5% вредности 
апропријације за расход и издатак чији се износ 
умањује. Изузетно, у 2015. и 2016. години 
преусмеравање апропријације може се вршити у 
износу до 10% вредности апропријације чија се 
средства умањују. 
4. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе општине Ада. 
       

       
  _______________________________ 

       
                  Председник Општине Ада,         

Золтан Билицки с.р. 
 
5. Сагласност на Одлуку даје Одељење за буџет и 
финансије Општинске управе општине Ада. 
 

.                                         
__________________________________                                    

              За Одељење за буџет и финансије 
   

1. Одељењу за буџет и финансије 
2. Управи за трезор 
3. Архиви 
4. Скупштинској служби 

céljából. 
3. A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében, 
a költségvetési eszközök közvetlen felhasználója, a 
pénzügyekre illetékes helyi szerv jóváhagyásával, 
elvégezheti az általános költségvetési bevételekből 
finanszírozott  költségekre és kiadásokra előirányzott 
eszközök átirányítását a csökkenteni kívánt költségekre 
és kiadásokra előirányzott összeg 5%-ig. Kivételesen, a 
2015. és 2016. évben az előirányzat átirányítását a 
csökkenteni kívánt előirányzat összegének 10%-ig lehet 
átirányítani. 
 
4. Jelen határozat végrehajtásáról Ada Község Községi 
Közigazgatásának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya 
fog gondoskodni. 
       
  _______________________________ 
       

          Ada Község Polgármestere, 
                     Bilicki Zoltán s.k. 

 
5. A Határozatra a jóváhagyást Ada Község Községi 
Közigazgatásának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya 
adja.  

                        
__________________________________                                    

                          A Pénzügyi és Költségvetési Osztály         
nevében 

1. Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
2. Állami Kincstár Igazgatósága 
3. Levéltár 
4. Községi Képviselő-testület Szakszolgálata 

 

324. 

На основу члана 3. Одлуке о трећој измени одлуке о 
буџету општине Aда за 2016. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 45/2016), члана 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 
 

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

 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 45/16) у оквиру 
раздела 03 – Општинска управа, главе 01 – 
Општинска 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 

 Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) 3. szakasza, a költségvetési 
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – javít. 108/2013, 142/2014, 68/2015 és 
103/2015 sz.) 69. szakasza, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, szám) 57. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,  
Ada Község polgármestere meghozza a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek 

felhasználásáról 
 
1. Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) megállapított eszközökből a 03 rész 
keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 01 
fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja - 
Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
160 funkció - Más helyen nem besorolt általános 
közszolgáltatások, 043 pozíció, 499121 gazdasági 
besorolás - Folyó tartalék, jóváhagyom 868.912,29 dinár 
összegben az eszközök átcsoportosítását.  
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износу од 868.912,29 динара. 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03 – Општинска управа, главе 01 – 
Општинска управа, програма 11 – Социјална 
заштита, програмске активности 0901-0006 – Дечја 
заштита, функције 070 – Социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована на 
другом месту, позиције број 101, економске 
класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, тако да апропријација износи 7.868.912,29 
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: 020-3-124/2016-02/1   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 22.11.2016.               Золтан Билицки с.р. 

 
2. Jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközöket a 
03 rész keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 
01 fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 11 programja 
- Szociális védelem, 0901-0006 program aktivitás - 
Gyermekvédelem, 070 funkció - Más helyen nem 
besorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság 
számára, 101 számú pozíció, 472 gazdasági besorolás - 
Szociális védelmi juttatások a költségvetés terhére, 
csoportosítom át úgy, hogy az előirányzat  összege 
7.868.912,29 dinár legyen. 
 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
 
4. Jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE   
Szám: 020-3-124/2016-02/1          Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2016.11. 22.                     POLGÁRMESTER  

 

 

 

На основу члана 3. Одлуке о трећој измени одлуке о 
буџету општине Aда за 2016. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 45/2016), члана 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 
 

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

 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 45/16) у оквиру 
раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска 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 98.000,00 динара. 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03 - Општинска управа, главе 8 –  

 Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) 3. szakasza, a költségvetési 
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – javít. 108/2013, 142/2014, 68/2015 és 
103/2015 sz.) 69. szakasza, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, szám) 57. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,  
Ada Község polgármestere meghozza a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek 

felhasználásáról 
 
1. Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) megállapított eszközökből a 03 rész 
keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 01 
fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja - 
Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
160 funkció - Más helyen nem besorolt általános 
közszolgáltatások, 043 pozíció, 499121 gazdasági 
besorolás - Folyó tartalék, jóváhagyom 98.000,00 dinár 
összegben az eszközök átcsoportosítását.  
 
2. Jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközöket a 
03 rész keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 8 
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О.Ш-  Чех Карољ Ада, програма 9 – Основно 
образовање, програмске активности 2002-0001 – 
Функционисање основих школа, функције 912 – 
Основно образовање, позиције број 187, економске 
класификације 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти, тако да апропријација износи 
14.278.000,00 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: 020-3-129/2016-02      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 01.12.2016.               Золтан Билицки с.р. 

fejezet - Cseh Károly Általános Iskola Ada, 9 programja - 
Alapfokú oktatás, 2002-0001 program aktivitás - Az 
általános iskolák működése, 912 funkció - Alapfokú 
oktatás, 187 számú pozíció, 4631 gazdasági besorolás - 
Folyó átutalások más hatalmi szinteknek, csoportosítom 
át úgy, hogy az előirányzat  összege 14.278.000,00 
dinár legyen. 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE   
Szám: 020-3-129/2016-02 Bilicki Zoltán s.k.       
Ada, 2016.12.01.                      POLGÁRMESTER  

 

 

На основу члана 3. Одлуке о трећој измени одлуке о 
буџету општине Aда за 2016. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 45/2016), члана 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 
 

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

 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 45/16) у оквиру 
раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска 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 171.322,15 динара. 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03 - Општинска управа, главе 11 – 
Техничка школа Ада, програма 10 – Средње 
образовање, програмске активности 2003-0001 – 
Функционисање средњих школа, функције 920 – 
Средње образовање, позиције број 193, економске 
класификације 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти, тако да апропријација износи 
11.876.322,15 динара. 
 
3. Средства су строго наменског карактера. 

 Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) 3. szakasza, a költségvetési 
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – javít. 108/2013, 142/2014, 68/2015 és 
103/2015 sz.) 69. szakasza, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, szám) 57. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,  
Ada Község polgármestere meghozza a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek 

felhasználásáról 
 
1. Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) megállapított eszközökből a 03 rész 
keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 01 
fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja - 
Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
160 funkció - Más helyen nem besorolt általános 
közszolgáltatások, 043 pozíció, 499121 gazdasági 
besorolás - Folyó tartalék, jóváhagyom 171.322,15 dinár 
összegben az eszközök átcsoportosítását.  
 
2. Jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközöket a 
03 rész keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 
11 fejezet - Műszaki Iskola Ada, 10 programja - 
Középfokú oktatás, 2003-0001 program aktivitás - Az 
középiskolák működése, 920 funkció - Középfokú 
oktatás, 193 számú pozíció, 4631 gazdasági besorolás - 
Folyó átutalások más hatalmi szinteknek, csoportosítom 
át úgy, hogy az előirányzat  összege 11.876.322,15 
dinár legyen. 
 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
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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: 020-3-130/2016-02     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 05.12.2016.            Золтан Билицки с.р. 

4. Jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  
Szám: 020-3-130/2016-02            Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2016.12.05.  POLGÁRMESTER            

 

 

На основу члана 3. Одлуке о трећој измени одлуке о 
буџету општине Aда за 2016. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 45/2016), члана 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 
 
 

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

 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 45/16) у оквиру 
раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска 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 478.000 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска управа Ада, програма 09 – Основно 
образовање, програмске активности 2002-0001 – 
Функционисање средњих школа, функције 912 – 
Основно образовање, позиције број 092, економске 
класификације 472 – Накнаде за совијалну заштиту 
из буџета, тако да апропријација износи 2.678.000 
динара. 
 
3. Средства су строго наменског карактера. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за буџет и финансије. 
 

 Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) 3. szakasza, a költségvetési 
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – javít. 108/2013, 142/2014, 68/2015 és 
103/2015 sz.) 69. szakasza, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, szám) 57. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,  
Ada Község polgármestere meghozza a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek 

felhasználásáról 
 
1. Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) megállapított eszközökből a 03 rész 
keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 01 
fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja - 
Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
160 funkció - Más helyen nem besorolt általános 
közszolgáltatások, 043 pozíció, 499121 gazdasági 
besorolás - Folyó tartalék, jóváhagyom 478.000 dinár 
összegben az eszközök átcsoportosítását.  
 
 
2. Jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközöket a 
03 rész keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 
01 fejezet - Ada Község Községi Közigazgatása, 09 
programja - Alapfokú oktatás, 2002-0001 program 
aktivitás - Az általános iskolák működése, 912 funkció - 
Alapfokú oktatás, 092 számú pozíció, 472 gazdasági 
besorolás - Szociális védelmi juttatások a költségvetés 
terhére, csoportosítom át úgy, hogy az előirányzat 
összege 2.678.000 dinár legyen. 
 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
 
4. Jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály visel gondot. 
 



10. страна/oldal 

51. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

30.12.2016. 

2016.12.30. 

 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА   
Број: 020-3-130/2016-02 /1    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 05.12.2016.  Золтан Билицки с.р. 

5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE          
Szám: 020-3-130/2016-02 /1     Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2016.12.05.    POLGÁRMESTER      

 

 

На основу члана 3. Одлуке о трећој измени одлуке о 
буџету општине Aда за 2016. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 45/2016), члана 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 
 

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

 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 45/16) у оквиру 
раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска 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 135.000 динара. 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска управа Ада, програма 15 – Локална 
самоуправа, програмске активности 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
опшстина, функције 130 – Опште услуге, позиције 
број 030, економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање, тако да апропријација износи 
1.335.000 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: 020-3-130/2016-02 /2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 12.12.2016.                Золтан Билицки с.р 

 Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) 3. szakasza, a költségvetési 
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – javít. 108/2013, 142/2014, 68/2015 és 
103/2015 sz.) 69. szakasza, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, szám) 57. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,  
Ada Község polgármestere meghozza a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek 

felhasználásáról 
 
1. Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) megállapított eszközökből a 03 rész 
keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 01 
fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja - 
Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
160 funkció - Más helyen nem besorolt általános 
közszolgáltatások, 043 pozíció, 499121 gazdasági 
besorolás - Folyó tartalék, jóváhagyom 135.000 dinár 
összegben az eszközök átcsoportosítását.  
 
2. Jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközöket a 
03 rész keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 
01 fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja 
- Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
130 funkció - Általános szolgáltatások, 030 számú 
pozíció, 425 gazdasági besorolás - Folyó javítások és 
karbantartás, csoportosítom át úgy, hogy az előirányzat  
összege 1.335.000 dinár legyen. 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
4. Jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály visel gondot. 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE        
Szám: 020-3-130/2016-02 /2            Bilicki Zoltán s.k. 
Ada, 2016.12.12.                  POLGÁRMESTER  



11. страна/oldal 

51. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

30.12.2016. 

2016.12.30. 

 

 

 

На основу члана 3. Одлуке о трећој измени одлуке о 
буџету општине Aда за 2016. годину („Службени лист 
општине Ада“, бр. 45/2016), члана 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 
 

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

 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о трећој измени 
одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину  
(„Службени лист општине Ада“, бр. 45/16) у оквиру 
раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска 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 643.924,61 динара. 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 03 - Општинска управа, главе 01 – 
Општинска управа Ада, програма 05 – Развој 
пољопривреде, програмске активности 0101-0001 – 
Развој пољопривреде, функције 421 – Пољопривреда, 
позиције број 080, економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти, тако да апропријација 
износи 30.643.924,61 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: 020-3-131/2016-02 /1    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 16.12.2016.               Золтан Билицки с.р. 

 Ada Község 2016. évi költslgvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) 3. szakasza, a költségvetési 
rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – javít. 108/2013, 142/2014, 68/2015 és 
103/2015 sz.) 69. szakasza, Ada Község Statútumának 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, szám) 57. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján,  
Ada Község polgármestere meghozza a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek 

felhasználásáról 
 
1. Ada Község 2016. évi költségvetésének harmadik 
módosításáról szóló határozattal (Ada Község Hivatalos 
Lapja, 45/2016 sz.) megállapított eszközökből a 03 rész 
keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 01 
fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja - 
Helyi önkormányzat, 0602-0001 program aktivitás - 
Helyi önkormányzatok és városi községek működése, 
160 funkció - Más helyen nem besorolt általános 
közszolgáltatások, 043 pozíció, 499121 gazdasági 
besorolás - Folyó tartalék, jóváhagyom 643.924,61 dinár 
összegben az eszközök átcsoportosítását.  
 
2. Jelen határozat 1. pontjában megjelölt eszközöket a 
03 rész keretein belül - Községi Közigazgatási Hivatal, 
01 fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15 programja 
- Mezőgazdaság fejlesztése, 0101-0001 program 
aktivitás - Mezőgazdaság fejlesztése, 421 funkció - 
Mezőgazdaság, 080 számú pozíció, 511 gazdasági 
besorolás - Épületek és építészeti objektumok, 
csoportosítom át úgy, hogy az előirányzat  összege 
30.643.924,61 dinár legyen. 
 
3. Az eszközök szigorúan célirányú eszközök. 
 
4. Jelen határozat végrehajtásáról a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály visel gondot. 
 
5. Jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE   
Szám: 020-3-131/2016-02 /1            Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2016.12.16.                      POLGÁRMESTER 

 

 



12. страна/oldal 

51. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

30.12.2016. 

2016.12.30. 

 

 

 

325. 

На основу члана 10., ст. 1, члана 76. ст. 6. и члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 

3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 и 

93/2015), члана 46. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014), 

члана 60., ст. 1., тч. 11. Статута општине Ада („Сл. лист општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћен 

текст) и у складу са чланом 4. Одлуке о суфинансирању програма од општег интереса удружењима 

грађана из буџета Општине Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 50/2016) 

Општинско веће општине Ада дана 30.12.2016. године доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују критеријуми, услови, начин, поступак доделе средстава за 

суфинансирање програма удружења грађана из буџета Општине Ада из области: 

- културе и вере 

- туризма 

- социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите 

- омладине 

- друштвене бриге о старим особама 

- заштите животне средине и заштите животиња 

- пољопривреде 

- успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом 

развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева 

локалне заједнице. 

 

Члан 2. 

Под удружењем грађана, у смислу овог Правилника, подразумева се добровољна и невладина 

организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради 

остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени 

уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.  

 

Члан 3. 

Распоред и коришћење средстава удружењима грађана врши се у складу са Законом, Уредбом, 

овим Правилником и Одлуком о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана 

из буџета Општине Ада. 

Члан 4. 

Суфинансирање програма удружења грађана врши се на основу јавног конкурса.  

Текст конкурса садржи: 

- намену и износ средстава за које се конкурс спроводи 

- датум објављивања конкурса 

- услове које удружења морају испунити као учесници у јавном конкурсу 

- критеријуме за доделу средстава 

- процедуру и рок пријављивања на конкурс 

- обавезну дкументацију која се подноси за учешће на конкурсу 

- рок за доношење одлуке 
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- начин објављивања одлуке. 

Члан 5. 

Јавни конкурс расписује Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава 

удружењима грађана из буџета општине Ада (у даљем тексту: Комисија) коју именује Општинско 

веће општине Ада на период од четири године.  

Стручне и административне послове за потребе комисија обавља организациона јединица 

општинске управе надлежна за друштвене делатности. 

Комисија има председника и пет чланова. 

Комисија има следеће надлежности: 

- припрема конкурсну документацију 

- оглашава јавни конкурс на званичној интернет страни општине 

- вреднује пријаве субјеката у култури и удружења грађана, најкасније у року од 15 дана од дана 

истека рока за подношење пријава 

- подноси Општинском већу предлог Одлуке о додели финансијских средстава за 

суфинансирање програма удружења грађана из буџета општине Ада  

- о резултатима конкурса Комисија обавештава учеснике у року од 8 дана од дана утврђивања 

резултата спроведеног поступка јавног конкурса. 

Члан 6. 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације. 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. 

 

Члан 7. 

Седницама Комисије председава председник Комисије, кога у његовом одсутсву замењује један 

од чланова кога он одреди. 

Комисија одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 

Комисија о свом раду води записник. 

II ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 8. 

Додела средстава врши се најмање једном годишње, на основу јавног конкурса. 

 

Члан 9. 

Избор удружења грађана којима ће се суфинансирати програми средствима из буџета општине 

врши се применом следећих критеријума: 

- подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва 

- подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе, као и код особа са 

инвалидитетом 

- подстицање међународне културне сарадње, објављивања књига, издавање часописа, са 

нагласком на културну баштину и стваралаштво народа и националних мањина и обрнуто, 

издавање ЦД-а и аудиовизуелних издања 

- усклађеност програма или пројекта са свим захтевима конкурса 

- остварени резултати удружења или субјеката у култури претходних година 

- материјална и кадровска опремљеност удружења или субјекта у култури 

- стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 

- одрживост програма 

- сарадња са локалном заједницом. 

Ближа мерила за избор применом критеријума из става 1. овог члана, као и допунске критеријуме 

који су специфични за одређену област утврђује Комисија. 
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Члан 10. 

Удружења грађана – учесници конкурса подносе пријаву Комисији. 

Уз пријаву учесници обавезно достављају: 

1) пријавни образац (Образац бр. 1) 

2) образац за извештај (образац бр. 2) 

3) доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног 

органа 

4) фотокопију оснивачког акта (статута) 

5) детаљан опис програма 

6) писмену изјаву о прихватању предвиђених обавеза 

7) доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима 

Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 8 дана од дана објављивања конкурса. 

 

Члан 11. 

Вредновање се врши након провере испуњености критеријума из члана 9. овог Правилника. 

 

Члан 12. 

Након утврђивања благовремених и потпуних пријава, Комисија доставља националним 

саветима националних мањина списак поднетих пријава на конкурс са позивом да у року од 8 дана 

доставе мишљење о додели средстава програмима удружења националне мањине у области културе. 

Након истека рока за доставу предлога за расподелу средстава из претходног става, Комисија 

имајући у виду достављених мишљења националних савета националних мањина и примењујући 

критеријума из члана 9. Правилника, сачињава предлог одлуке. 

 

Члан 13. 

Комисија подноси Општинском већу предлог Одлуке о додели финансијских средстава за 

суфинансирање програма удружења грађана из буџета општине Ада. 

 

Члан 14. 

Општинско веће доноси Одлуку о додели финансијских средстава за суфинансирање програма 

удружења грађана из буџета општине Ада. 

О резултатима јавног конкурса Комисија обавештава учеснике у поступку у року од 8 дана од 

дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса. 

Листа кандидата који на основу наведене Одлуке остварују право на финансирање из буџета 

Општине објављује се на званичној интернет страници општине. 

 

Члан 15. 

Пријава на конкурс се подноси Комисији на Обрасцу „Пријава на конкурс за  доделу 

финансијских средстава за суфинансирање програма удружења грађана из буџета општине 

Ада“, која чини саставни део овог Правилника. 

Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву. 

Уколико исто удружење грађана поднесе више пријава разматраће се само пријава која је прва 

предата. 

Члан 16. 

Након доношења Одлуке о додели финансијских средстава за суфинансирање програма 

удружења грађана из буџета општине Ада, закључује се уговор између удружења грађана и 

Председника општине. 

Уговор из става 1. овог члана садржи: 

- назив и садржину програма 

- износ средстава која се додељују из буџета општине за реализацију програма 
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- укупну вредност програма 

- датум почетка и завршетка програма 

- права и обавезе уговорних страна и 

- начин решавања евентуалних спорова. 

Један примерак закљученог уговора о додели финансијских средстава доставља се Општинској 

управи – одељењу надлежном за финансије и буџет ради реализације истог. 

 

Члан 17. 

Удружења грађана којима су додељена средства, дужна су да у року од 30 дана од дана утрошка 

добијених средстава, а најкасније до 15. јануара наредне календарске године, поднесу извештај о 

реализацији програма и о утрошеним средствима за функционисање удружења. 

Извештаји се подносе заједно са доказима, на Обрасцу бр. 2 који чини саставни део Правилника 

одељењу надлежном за буџет и финансије, предајом писарници Општинске управе Ада или поштом. 

Уколико се извештаји не доставе у предвиђеном року, удружењима које их не доставе неће бити 

додељена средства у наредне три године, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу. 

 

Члан 18. 

Уколико удружење грађана добијена средства не користи наменски, дужно је да иста врати. 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о финансирању 

манифестација/пројеката и трошкова функционисања удружења грађана из буџета општине Ада („Сл. 

лист општине Ада“, бр. 5/2016 и 32/2016). 

Члан 20. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Ада“. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 

Број: 020-6-167/2016-03                    ПРЕДСЕДНИК, 

Ада, дана 30.12.2016. године      Билицки Золтан с.р. 
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Образац бр. 1 

КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА 

Трг Ослобођења 1. 

I   ПРИЈАВА 

на Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање 

програма удружења грађана 

из буџета општине Ада 
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о подносиоцу пријаве 

Назив подносиоца пријаве: 

 

Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број): 

 

Име и презиме контакт особе и број телефона: 

 

Е-mail адреса: 

 

Интернет адреса: 

 

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве, назив банке: 

 

Матични број: ПИБ: 

Законски заступник (име и презиме, адреса, број телефона, е-mail адреса): 

 

Најзначајнији програми реализовани у претходној години: 

 

2. Подаци о програму 

Назив програма: 

 

Координатор програма (име и презиме, адреса): Контакт (телефон, e-mail адреса): 

 

Сажет опис програма (детаљан опис програма доставља се у прилогу): 

 

Место одржавања/реализације програма: 
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Време реализације програма (време почетка и завршетка): 

 

Циљ и циљна група којој је програм намењен: 

 

Да ли је реализација програма започета? (заокружити) 

ДА НЕ 

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се програм налази: 

а) почетна фаза 

б) наставак активности 

в) завршне активности 

Финансијски план програма (односи се за буџетску годину) 

Износ средстава потребан за потпуну 

реализацију програма 

 

Износ сопствених средстава за 

реализацију програма  

 

Износ средстава који се тражи од општине 

за реализацију програма 

 

Износ средстава који се тражи од других 

субјеката за реализацију програма 

(таксативно навести друге субјекте са 

износима) 

 

Структура трошкова програма 

(навести детаљне трошкове: путни трошкови, смештај, услуге по уговору, 

трошкови штампања, материјал и слично) 

врста трошкова износ укупно 

потребних 

средстава 

износ сопствених 

средстава  

износ средстава 

који се тражи од 

Општине 

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно:                                                                                                                                  

 

II ПРИЛОЗИ 
 пријавни образац (Образац бр. 1) 

 образац за извештај (образац бр. 2) 

 доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног 

органа 

 фотокопију оснивачког акта (статута) 

 детаљан опис програма 

 писмену изјаву о прихватању предвиђених обавеза 
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 доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима. 

III ИЗЈАВА 

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају суфинансирања пријављеног 

програма удружења од стране Општине 
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, 

изјављујем: 

- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни 

- да ће додељена средства бити наменски утрошена 

- да ће у уговореном року бити достављен извештај о реализацији програма на прописаном 

обрасцу са финансијском документацијом 

- да ће се доставити доказ о реализованом програму (књига, вест у новинама, ЦД или 

фотографије) 

- да ће током реализације програма у публикацијама, другим медијама или на видном месту 

назначено да је реализацију подржала Општина. 

 

Место и датум:                                    М.П.                        Потпис законског заступника 

           ___________________ 

 

 

 

 

 

Удружење на основу наведених података се уврстава у следећу категорију: 

________________________________________________________________ 

(попуњава Комисија) 
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ОДЕЉЕЊУ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АДА 

Трг Ослобођења 1. 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о реализацији програма и 

о утрошеним средствима 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о кориснику средстава 

Назив корисника средстава 

 

Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број) 

 

Број контакт телефона 

 

Е-mail адреса подносиоца захтева 

 

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве, назив банке 

 

Матични број: ПИБ: 

Законски заступник 

(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-mail адреса): 

 

2. Подаци о реализованом програму 

Број и датум Одлуке Општинског већа општине Ада којим су додељена средства 

за суфинансирање програма: 

 

Број и датум Уговора о суфинансирању програма: 

 

Координатор програма (име и презиме, адреса, телефон, e-mail адреса): 

 

Назив програма: 

 

Сажет опис реализације програма (детаљан опис се прилаже): 

 

3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава 

Износ средстава одобрен од 

стране Општине 

 

Остали учесници у 

суфинансирању (навести назив 

 



20. страна/oldal 

51. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

30.12.2016. 

2016.12.30. 

 

 

осталих учесника и одобрени 

износ) 

Структура трошкова програма 

(трошкове навести таксативно) 

Број и датум рачуна 

(налога, уговора и 

сл.) 

Износ рачуна Број и датум извода на коме се 

види промена стања по 

приложеном рачуну (налогу и 

сл.) 

   

   

   

   

   

   

   

Укупно:   

 

 

 

II ПРИЛОЗИ 

-заокружити односно уписати- 

- 1) Опис реализације програма за чије суфинансирање су додељена средства 

- 2) Презентовани материјал о реализованом програму (ЦД, ДВД записи, плакати, 

публикације, часописи, књиге и друго), и то: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

- 3) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора 

и др.), и то: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

 

 

 

Место и датум:                                   М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

                           ________________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


