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На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 17. Став 3.Уредбе о саставу и 

начину штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС“, број 27/2020)  и Одлуке о 

проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за 

ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 08.04.2020. године донео је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

Формирају се стручно – оперативни тимови у циљу спречавања, сузбијања и гашења 

епидемије COVID- 19  и за помоћ старијим и угроженим лицима за време ванредног стања на 

територији општине Бач, за следеће месне заједнице: 

 

Месна заједница Бач 

Мирослав Јелисавац – за председника тима 

Драгослав Златановић – за члана 

Горан Шашић – за члана 

 

Месна заједница Плавна 

Бранко Недимовић – за председника тима 

Љиљана Нонковић – за члана 

Чедо Жижак – за члана 

 

Месна заједица Бођани 

Сања Валечић – за председника тима 

Никола Нинић – за члана 

Синиша Секулић – за члана 

 

Месна заједница Бачко Ново Село 

Слободанка Емић – за председника тима 

Миле Малишић – за члана 

Предраг Радић – за члана 

 

Месна заједница Вајска 

Момир Сворцан – за председника тима 

Душко Пајић – за члана 

Душанка Курдулија – за члана 

 

Месна заједница Селенча 

Михајло Хорват – за председника тима 

Кочонда Јозеф – за члана 

Обер Данијел – за члана 

 

 



 

II 

 

Задатак тимова из тачке I овог закључка је уочавање облика понашања грађана који нису у 

складу са одлукама Владе и Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације, односно 

које је потребно санкционисати у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID – 

19, а посебно грађана којима је решењем санитарног инспектора одређена мера 

самоизолације, као и извршавања других задатака по наредбама и мерама као и задацима 

Штаба.  

 

Тимови из тачке I овог закључка врше и послове Кол центара за помоћ старијим и угроженим 

лицима на територији општине Бач. 

 

Тимови из  тачке I овог закључка су у обавези да надлежном органу пријаве сваки случај који 

је потребно санкционисати са аспекта спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID -

19,  као да састављају дневне извештаје о својим активностима.  

 

III 

 

          За координатора рада тимова из тачке  I овог закључка именује се Никола Вулетић, 

саветник за безбедност председника Општине Бач, коме се достављају извештаји из тачке II 

став 3. oвог закључка.  

 

IV 

 

      Овај закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине 

Бач и доставља се именованом лицу из тачке I овог Закључка. 

 

ОПШТИНСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

Борислав Антонић с.р. 


