
СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дана 16. јула 2012. одржана је 6. седница Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Ада, у клупској просторији Дома Месне заједнице Мол. 
Разматране су актуелне тачке дневног реда и то: потврђивање записника са претходне седнице 
(једногласно  прихваћен),  одређивање  новог  распореда  –  задуживања  чланова  Штаба  (након 
избора, СО Ада је разрешила и поставила неке чланове Штаба, којима је одређен делокруг рада), 
утврђивање  текста  нацрта  Одлуке  о  организацији  и  функционисању  цивилне  заштите  на 
територији општине Ада (утврђен је нацрт текста одлуке, који се доставља Општинском већу на 
разматрање и предлагање на септембарску седницу СО Ада), реализација финансијског плана 
Штаба за 2012. годину и нацрт истог за наредну 2013. годину (дат је пресек стања позиција у 
овогодишњем  буџету  општине  намењене  области  ванредне  ситуације,  као  и  предлог  за 
финансијске  потребе у  наредној  години),  преглед у  вези оспособљавања грађана за  личну и 
колективну  заштиту  (након  приказа  краће  презентације,  донет  је  закључак  о  потврђивању 
изведених задатака са грађанима по насељима општине), као и још неке информације из ове 
области. 
Седницу  је  водио  Горан  Матић,  заменик  команданта  Штаба,  а  на  истој  од  чланова  Штаба 
присуствовали су: Ђерђ Хорти, Карољ Шмит, Атила Волфорд, Сима Сремчев, Милан Попов, 
Корнел  Улијан,  Илона  Пинтер,  Јожеф  Апро,  Здравко  Кашаи,  Јожеф  др.  Рушак,  Тициан 
Кертвељеши, Тони Демењ, Золтан Бакош и Ласло Кеки, док су услед заузетости оправдано били 
одсутни:  Золтан  Билицки,  Данијела  Шевић,  Катарина  Бешлин  Волф,  Магдолна  Апро  Бакаи, 
Елвира др. Тот Барна, Марта Варга Пертић, Вилмош Крижан и Пећа Нешовановић. 
Осим чланова Штаба седници је  присуствовао и Радислав Боканић,  шеф Одсека за цивилну 
заштиту у Одељењу за ванредне ситуације МУП у Кикинди (похвалио је  рад Штаба у Ади, 
нагласио је потребу даљег тимског рада и сарадње штабова свих општина у Северно-Банатском 
региону и најавио доста посла по добијању очекиваних подзаконских аката  из ове области), 
односно као домаћин, председник МЗ Мол, Драгољуб Бајић.   

Золтан Бакош 


