
УПОЗНАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Многи  наши  становници,  пре  свега  старијег  годишта,  још  се  сећају  некадашњих  обука  и 
такмичења цивилне заштите, плавих униформи припадника јединица ЦЗ разних специјалности, 
вежбе  под  називом ''Сви  у  одбрани и  заштити-СОЗ'',  као  и  одржавање разних  предавања за 
грађане у вечерњим сатима. У том периоду,  општина Ада је у два наврата добила признање 
Савезног  Извршног  Већа  тадашње  Југославије  за  остварене  резултате  на  пољу  заштите  и 
спасавања. Уследиле су године, када више ЦЗ у држави није била актуелна, све до 1999. године, 
ту се мало скупио остатак ранијих припадника, затим се и са тим стало. Елементарних непогода 
је и у међувремену и после било, али се свака општина сналазила како је умела и знала.
Тако је било све до 2009. године, када је донет нови Закон о ванредној ситуацији.  Сада је област  
заштите и спасавања пренета у надлежност Министарства унутрашњих послова (није више у 
склопу министарства одбране) и поново су по овом питању локалне самоуправе добиле значајну 
улогу, па тако и обавезу. Поред спровођења мера и задатака цивилне заштите, формирају Штаб 
за ванредне ситуације на нивоу општине, односно јединице цивилне заштите опште намене и 
постављају поверенике ЦЗ по насељеним местима, а треба да врше и оспособљавање грађана за 
личну, узајамну и колективну заштиту. 
У смислу законских одредби, у месецима јуни и јули 2012. године на територији наше општине 
спроведено је упознавање дела становништва из области ванредних ситуација. Овај задатак је 
обухватио:  позивање  до  30-так  грађана  мушког  пола,  рођених  70-тих  и  80-тих  година  по 
одређеним  квартовима  (реону  бирачких  места),  попуњавање  упитника  са  одређеним 
евиденционим подацима, попуњавање теста за проверу знања из области личне и колективне 
заштите (17 питања са датим предлозима неколико одговора),  уручивање брошуре грађанима 
''Савети за заштиту у случају елементарних непогода и других несрећа'', односно приказивање и 
обрада прикладне презентације ''Ванредна ситуација – елементарне непогоде и друге несреће''. 
Сви позиви, упитници,  тестови,  брошуре и презентације су припремљене и на српском и на 
мађарском језику. За реализацију задатка задужен је координатор за ванредне ситуације општине 
Ада, у сарадњи са секретарима месних заједница. 
Ово оспособљавање је реализовано према следећем распореду:  у Стеријином селу - дана 06. 
јуна, у Омладинском дому Стеријино, са почетком у 20,30 часова; у Утринама – дана 07. јуна у 
Омладинском дому Утрине, са почетком у 20,30 часова; у Оборњачи – дана 08. јуна у Дому 
Месне  заједнице  у  Оборњачи,  са  почетком  у  20,30  часова;  у  Ади,  за  грађане  Прве  Месне 
заједнице – дана 11. и 12. јуна у Клубу одборника СО Ада са почетком у 16,00 и 18,00 часова; у 
Молу – дана 25., 26., 27., 28. и 29. јуна у Клубу Месне заједнице Мол са почетком и 17,00 и 19,00 
часова; у Ади, за грађане Друге Месне заједнице – дана 09., 10. и 11. јула у Клубу одборника СО 
Ада са почетком у 17,00, 18,00 и 19,00 часова.
Укупно је  позивом Општинске управе  позивано 695 грађана,  од тога је 139 позива враћено 
(одселио, у иностранству, болестан, службено одсутан, на летовању и сл.),  а одазвало се 556 
лица или 80%. Током доставе позива вршена је потребна комуникација са грађанима лично у 
згради СО у канцеларији, 49 или на телефон 852-106 локал 123. 
За  цело  време  трајања  акције  није  било  инцидената,  а  у  разговору  са  људима  до  краја 
презентације рашчишћене су и неке  недоумице (нпр:  зашто баш он мора да  дође,  има он и 
важнија посла, итд).
Судећи  по  резултатима  тестирања,  наши  су  грађани  релативно  добро  упућени  у  предметну 
тематику (83% грађана је тест решило добро у ¾ дела), највише погрешних одговора је било у 
вези телефонских бројева који се у случају потребе могу позивати (ватрогасна служба: 193 или 
са мобилног 024/853-159; хитна помоћ: 194 или са мобилног 024/853-279; полиција: 192 или са 
мобилног 066/8924380.
Показало  се,  да  после  само  40-так  минута  посвећених  питањима  цивилне  заштите,  грађани 



одлазе  са  освеженим  и  допуњеним  информацијама  у  области  ванредних  ситуација  и 
елеметарних непогода, односно да су оваква оспособљавања не само законска обавеза, него и 
корисна  свима  са  више  аспеката.  Наставак  упознавања  становништва  се  очекује  негде  од 
новембра месеца.

Золтан Бакош  


