
     На основу члана 15. став 1. тачка 13), а у вези члана 21. став 1. Закона о ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 11/06 и 92/11), као и члана 4. став 1. алинеја  6. 
Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ада (''Службени 
лист општине Ада'', број 6/2011), 
      Општински  штаб  за  ванредне  ситуације  општине  Ада,  на  редовној  седници  од 
16.07.2012. године, доноси

ЗАКЉУЧАК 
О СПРОВОЂЕЊУ ОСПОСОБЉАВАЊА ГРАЂАНА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ 

ЗАШТИТУ

I
      Овим  закључком  се  потврђује  спровођење  оспособљавања  грађана  за  личну  и 
колективну заштиту на територији општине Ада, према следећима:

1. У  Стеријином  селу  –  дана  06.  јуна  2012.  године,  са  почетком  у  20,30  часова  у 
Омладинском дому Стеријино,

2. У Утринама – дана 07. јуна 2012. године, са почетком у 20,30 часова у Омладинском 
дому Утринбе,

3. У Оборњачи – дана 08. јуна 2012. године, са почетком у 20,30 часова у Дому Месне 
заједнице, 

4. У  Ади,  за  грађана  Прве  Месне  заједнице  –  дана  11.  и  12.  јуна  2012.  године,  са 
почетком у 16,00 и 18,00 часова, у Клубу одборника у згради СО Ада,

5. У Молу,  за  грађане  Месне  заједнице  Мол –  дана,  25.,26.,27.,28.  и  29.  јуна  2012. 
гоодине  са  почетком у 17,00 и  19,00 часова у  просторији Клуба  Дома културе  у 
Молу, 

6. У Ади, за грађане Друге Месне заједнице – дана 09., 10. и 11. јула 2012. године, са 
почетком у 17,00; 18,00 и 19,00 часова у  у Клубу одборника у згради СО Ада.

II
          Задатак из претходне тачке обухвата: позивање око 30 грађана мушког пола по 
квартовима (бирачким местима) рођених 70-тих и 80-тих година; попуњавање Упитника са 
одређеним евиденционим подацима; попуњавање Теста за проверу знања из личне, узајамне 
и  колективне  заштите  (17  питања);  уручивање  брошуре  Савети  за  заштиту  у  случају 
елементарних  непогода  и  других  несрећа;  обрада  презентације  ''Ванредна  ситуација  – 
елементарне непогоде и друге несреће''.
         Позиве, упитнике, тестове, брошуре и презентацију обрадити и достављати на српском 
и мађарском језику.
          Материјали из претходног става чине саставни део овог Закључка.

III
        Овај Закључак спроводи Координатор за ванредне ситуације општине Ада, у сарадњи 
са месним заједницама.
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