
       (''Службени лист општине Ада'' број 34/12)  
      На основу члана 110. став 1. и 3 . Закона о ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник РС'' број 111/09 и 92/11), члана 6. став 1. тачка 11) Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији општине Ада (''Службени лист 
општине Ада'' број 30/12), односно члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Ада 
(''Службени лист општине Ада'' број 27/08 и 14/09),
       Општинско веће општине Ада, на својој седници од 16.10.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉАЊУ СИРЕНА, УРЕЂАЈА И 
СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА

I
     Овим се решењем одређују правна лица, власници и корисници пословних и 
других  објеката  на  територији  општине  Ада,  који  су  дужни  да  омогуће 
инсталирање  сирена  и  других  одговарајућих  уређаја  и  средстава  система 
осматрања, обавештавања и узбуњивања на својим објектима, као и приступ за 
њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи и животне средине, и то:

Редни 
број

Назив Назив објекта и адреса где се постављају сирене, 
уређаји и средства за јавно узбуњивање

1 Општинска управа општине 
Ада

Зграда СО Ада, Ада,
 Трг Ослобођења 1.

2 Општински Ватрогасни Савез 
Ада

Објекат магацина у кругу ОВС, 
Ада, Саве Ковачевића 17. 

3 ДОО ''Литострој-Потисје'' 
Ада

Хала ''Литострој-Потисје'',
Ада, 29. Новембра 51.

4 ДОО ''К-ефект'' Ада Хала ''Ремонт'', Ада, Карађорђева 1.
5 АД ''Потисје-Прецизни лив'' Хала ''Прецизни лив'', Ада, Молски пут 4.
6 ДОО ''Аретол'' у Молу Хала ''Зора'', Мол, Светозара Милетића 20.
7 ОШ ''Новак Радонић'' Зграда ОШ ''Новак Радонић'', Мол, М. Тита 82.
8 ДВД Утрине Зграда ДВД, Утрине, Кошут Лајоша 11.

II
         Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Ада''.
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Образложење:

     Сходно одредби члана 110.  став  1.  и  3 .  Закона о  ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник РС'' број 111/09 и 92/11), члана 6. став 1. тачка 11) Одлуке о 
организацији  и  функционисању  цивилне  заштите  на  територији  општине  Ада 
(''Службени лист општине Ада''  број  30/12),  односно члана  60.  став 1.  тачка  2. 
Статута  општине  Ада  (''Службени  лист  општине  Ада''  број  27/08  и  14/09),  уз 
консултацију  са  Одељењем за  ванредну ситуације  у  Кикинди,  Општинско  веће 
општине  Ада  је  овим  решењем  одредило  правна  лица,  власнике  и  кориснике 
пословних  и  других  објеката  на  територији  општине  Ада,  који  су  дужни  да 
омогуће инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и средстава система 
осматрања, обавештавања и узбуњивања на својим објектима, као и приступ за 
њихово одржавање, како стоји тачци I овог решења.

Упутство  о  правном  средству:  Против  овог  решења  може  се  изјавити  жалба, 
Министарству унутрашњих послова – Одељењу за ванредне ситуације у Кикинди, 
путем овог органа. Жалба се предаје у писменој форми у 3 примерака, без обавезе 
плаћања таксе.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-42/2012-03
Ада, 16.10.2012. године

ПРЕДСЕДНИК,
Золтан Билицки с.р.
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