
На основу члана  15.  став  1.  тачка  10),  а  у  вези  члана  46.  Закона  о  ванредним  ситуацијама 
(''Службени гласник РС'' број  111/09 и 92/11), члана 7. став 2. тачка 1), а у вези члана 6. став1. 
тачка 1. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите на територији општине Ада 
(''Службени лист општине Ада'',  број  30/2012), као  и члана 57.  став 1.  тачка 2.  и 8.  Статута 
општине Ада ("Службени лист општине Ада'' бр. 27/2008 и 14/2009),
Председник општине Ада, дана 24.09.2012. доноси

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ АДА
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

Члан 1. 

Покреће  се  процес  израде Процене  угрожености  општине  Ада  од  елементарних  непогода  и 
других  несрећа (у  даљем  тексту:  Процена),  који  обухвата:  прикупљање  података,  обрада 
података,  усклађивање  по  прописима,  обликовање  материјала,  разматрање  и  утврђивање 
предлога и доношење Процене од стране Општинског већа општине Ада.

Члан 2. 

Носилац израде  Процене је Општински штаб за ванредне ситуације општине Ада и служба за 
ванредне ситуације и одбрану Председника општине у саставу Општинске управе општине Ада 
(у даљем тексту: Служба).

Члан 3. 

Приликом израде Процене, уз примену прописане методологије рада, полазити од: стратешких и 
нормативних  докумената  из  области  ванредних  ситуација  и  стратешких  и  нормативних 
докумената општине Ада, у којима се уређују битна питања везаних за заштиту од елементарних 
непогода и других несрећа.  

Налаже се  службама и  надлежним лицима у  органима и установама  у  ингеренцији локалне 
самоуправе општине Ада, да по захтеву Службе, достављају актуелне податке везане за израду 
Процене. 

Члан 4. 

Организовање тематских састанака стручних радних група, извештавање о току реализације и 
остваривање, обавља Служба.

Радне групе из претходног става, приликом рада на задацима везаним за израду Процене, имају 
статус стручно-оперативног тима уз Општински штаб за ванредне ситуације општине Ада. 



Члан 5.

Током извршавања задатака из члана 1. ове одлуке остварити сарадњу са надлежним државним и 
другим органима.

Члан 6. 

Ова одлука се објављује у "Службеном листу општине Ада". 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-87/2012-02
Ада, 24.09.2012.г.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА,
Золтан Билицки с.р.
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