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На основу члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 7/2019) и члана 59. Пословника Општинског већа Општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 22/2020), Општинско веће на седници
одржаној дана 10.11.2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Дана 12. и 13. новембра 2020. године неће се реализовати васпитно-образовни рад за
полудневни боравак у Предшколској установи „Петар Пан“ Мали Иђош.
Целодневни боравак, горе наведеним данима ће по потреби родитеља, непрекидно
радити.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-54-1/2020-01
Датум: 10.11.2020. године
Мали Иђош

Председник Oпштинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

289.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: В 820-1-12/2020
Дана: 17.11.2020. године
МАЛИ ИЂОШ

На основу члана 43. Закона о смањeњу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени глвсник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о
проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20):
Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 12. ванредној седници од
17.11. 2020. године, доноси
НАРЕДБУ
I

Број 45.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2020.

Страна 3.

1. У затвореном простору за време боравка на јавним местима, грађани су дужни да, због
спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају
међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом
домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.
2. На отвореном простору на јавним местима, уколико није могуће одржати растојање
између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и
другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.
3. У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.
4. Према Уредби Владе Републике Србије („СЛ. Гласник РС“ бр.138/2020 године), у
периоду почев од 17. новембра 2020. године закључно са 1. децембром 2020. године, радно
време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних
трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на
срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје
горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти
објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.
5. Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у
трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области
трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази
из већег затвореног простора, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга,
примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника
услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19
(организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање
физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра,
пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну
дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после
пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј.
маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план
примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и
прописима из области безбедности и здравља на раду.
6. Правна лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у
објекте у којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или
пружају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у
области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се
улази из већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе
личне заштитне маске.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да на видном месту поставе
обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужна су да одреде лице које је
одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних
правних лица и предузетника који имају до троје запослених.
7. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору
дозвољено је присуство највише 100 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место
за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и
запослених који учествују у организацији догађаја.
Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је
присуство највише 100 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава
дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као
и запослених који учествују у организацији догађаја.
8. Доктор медицине у здравственој установи за болничко лечење оболелих од заразних
болести, који потврди или посумња на обољење од заразне болести утврђено у члану 27.

Страна 4.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 45.

Закона о заштити становништва од заразних болсти (у даљем тексту Закон), у сарадњи са
доктором медицине специјалистом епидемиологије надлежног завода односно института за
јавно здравље, одређује лицу меру изолације и лечења, односно изолације, у складу са
законом.
Лице коме је одређен обавезан превоз санитетским возилом, у складу са чланом 26. Закона
или мера изолације и лечења у складу са чланом 27. Закона, односно мера изолације у складу
са ставом 1. овог члана, дужно је да се придржава налога доктора медицине.
Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2. овог члана, по
пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе
надлежног за унутрашње послове.
Надзор над применама мера ове наредбе вршиће надлежни органи утврђени Законом.
II
Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх.
III
Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава
јавног информисања.
Командант Штаба за ванредне ситуације
општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.
____________________ . ____________________
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288.
Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, a községi tanács a 2020. november 10én megtartott ülésén meghozza a következő
VÉGZÉST
1. szakasz
2020. november 12-én és 13-án nem folyik nevelő-oktató munka a kishegyesi Pán Péter
Iskoláskor Előtti Intézményben, a félnapos tartózkodásra vonatkozóan.
Amennyiben a szülők igénylik, az egész napos tartózkodás igénybe vehető.
2. szakasz
A jelen végzés a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság – Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám:06-54-1/2020-01
Kelt:2020.11.10-én
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

289.
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI
HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA
Szám: V 820-1-12/2020
Kelt: 2020. november 17-én
Kishegyes
A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény
43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám) alapján és COVID-19 fertőző
betegség járvánnyá nyilvánításáról szóló paranccsal kapcsolatban (Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 37/20 szám), Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara a
2020.11.17-én megtartott 12. rendkívüli ülésén meghozza a következő
PARANCSOT
I.

6.oldal

2020.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

45. szám

1. A közterületeken, zárt térben a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása
érdekében a polgárok kötelesek védőmaszkot viselni, és azoknak, akik nem egy háztartásban
élnek, be kell tartaniuk az egymás közti legalább másfél méteres távolságot, vagyis minden 4 m2 en egy személy tartózkodhat.
2. A közterületeken, nyílt téren, ha két személy között nem tartható be a legalább másfél méteres
távolság (üzletek, gyógyszertárak előtt, autóbusz megállókon stb.), kötelező a védőmaszk viselése.
3. A közúti és vasúti közösségi közlekedésben kötelező a védőmaszk viselése.
4. A Szerb Köztársaság Kormányának rendelete (SZK Hivatalos Közlönye, 138/2020 szám)
szerint, 2020. november 17-től 2020. december 1- jével bezárólag a vendéglátóipari létesítmények,
üzletek, bevásárlóközpontok és más kiskereskedelmi árusító helyek, színházak és mozik, játék- és
fogadótermek nyitvatartási ideje oly módon korlátozódik, hogy 21.00 órától a következő nap
reggel 05.00 óráig zárva kell tartaniuk, ami alól kivételt képez a gyógyszertárak nyitvatartása, a
benzinkutak üzemanyag-árusítási és az éttermek ételkiszállítási tevékenysége.
5. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), melyek bevásárlóközpontokban és
hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy
nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni,
kötelesek a dolgozókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre is alkalmazni az egészségre és
biztonságra hatást gyakorló valamennyi óvintézkedést, de különösen azokat, amelyek a SARSCoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezését szolgálják (a
munkafolyamatok megszervezésével biztosítani kell az egy térben tartózkodók számának
korlátozását, a szociális távolságtartást, illetve a két személy közötti legalább 2 méteres távolságot,
üveg-, műanyag-, vagy hasonló védelmi paravánt kell alkalmazni, a helyiségeket és a padlózatot, a
bútorokat, gépeket, szerszámokat és berendezéseket kötelezően fertőtleníteni kell minden egyes
vendég után, és a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően védőfelszerelést ill. arcmaszkot kell
viselniük) és erre vonatkozóan külön tervet kell készíteniük, amely része a kockázatfelmérésről
szóló okiratnak, amit a munkaés egészségvédelmi törvénynek és előírásoknak megfelelőn kell
meghozni.
6. A kiskereskedelemmel foglalkozó jogi személyek és vállalkozók, melyek
bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben
értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt
térből lehet bejutni, kötelesek biztosítani, hogy az üzletbe ne lépjenek, illetve abban ne
tartózkodjanak olyan személyek, akik nem viselnek védőmaszkot.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jogi személyek és vállalkozók kötelesek egy személyt
(korona-felelőst) kijelölni, aki a védőmaszk-viselési kötelezettség betartásáért felel, kivéve azokat
a jogi személyeket és vállalkozókat, kiknek legfeljebb három alkalmazottjuk van.
7. A zárt térben tartott nyilvános kulturális eseményeken legfeljebb 100 látogató tartózkodhat
egyidejűleg, és csak oly módon, hogy minden második ülőhelyet szabadon kell hagyni, és a
látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően
védőmaszkot kell viselniük. A szabadtéri kulturális események esetében legfeljebb 100 látogató
egyidejű jelenléte engedélyezett, de a látogatóknak be kell tartaniuk az egymás közötti legalább
másfél méteres távolságot, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő
alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük.
8. A fertőző betegségekben szenvedő betegek kórházi kezelését végző egészségügyi
intézményekben dolgozó orvos, aki megállapítja, vagy gyanít a lakosság fertőző betegségektől
való védelméről szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 27. szakaszában megállapított fertőző
betegségre, az illetékes közegészségügyi intézet epidemiológusával együttműködve meghatározza
a személy elkülönítésének mértékét és kezelését, illetve elkülönítését, a törvénnyel összhangban.
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Az a személy, akit kötelező mentőkocsival szállítani, a törvény 26. szakaszával összhangban, vagy
az elkülönítés mértékével és kezelésével összhangban, a törvény 27. szakaszával, vagy a jelen
szakasz 1. bekezdésével összhangban, köteles tartania magát az orvos utasításaihoz.
Azt a személy, aki nem tartja be az orvosi utasításokat, a jelen szakasz 2. bekezdésével
összhangban, az egészségügyi intézmény bejelentése alapján kényszerből elkülönítik, a
belügyminisztérium illetékes képviselőjének jelenlétében.
A jelen parancsban foglalt intézkedések betartását a törvénnyel meghatározott illetékes szervek
végzik.
II.
A jelen parancs azonnal hatályba lép.
III.
A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a
köztájékoztatási eszközökön keresztül.
Marko Lazić, s.k.
Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel
foglalkozó törzskarának parancsnoka

____________________ . ____________________
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Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali
Iđoš“ broj 7/2019) i člana 59. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš („Službeni list
opštine Mali Iđoš“ broj 22/2020), Opštinsko vijeće na sjednici održanoj dana 10.11.2020. godine
donosi
RJEŠENJE
Član 1.
Dana 12. i 13. novembra 2020. godine neće se realizovati vaspitno-obrazovni rad za
poludnevni boravak u Predškolskoj ustanovi „Petar Pan“ Mali Iđoš.
Cjelodnevni boravak, gore navedenim danima će po potrebi roditelja, neprekidno raditi.
Član 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“.
Republika Srbija – AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-54-1/2020-01
Datum: 10.11.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

289.
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: V 820-1-12/2020
Dana: 17.11.2020. godine
MALI IĐOŠ

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjеnju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim
situacijama („Službeni glasnik: Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o
proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“: broj Z7/20): Opštinski
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štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 12. vanrednoj sjednici od 17.11. 2020. godine,
donosi
NAR E D B U
I
1. U zatvorenom prostoru za vrijeme boravka na javnim mjestima, građani su dužni da, zbog
sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju
međusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom
domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
2. Na otvorenom prostoru na javnim mjestima, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva
lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima
i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.
3. U javnom drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.
4. Prema Uredbi Vlade Republike Srbije („SL. Glasnik RS“ br.138/2020 godine), u periodu počev
od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 1. decembrom 2020. godine, radno vrijeme
ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih
objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog
vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju djelatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih
objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do
05.00 časova narednog dana.
5. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim
centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo, a koja
obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora,
dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na
bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje
širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica
u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od
najmanje dva metra, pružanje usluga uz primjenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu
dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge
svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane
zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je
sastavni dio akta o procjeni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti
bezbjednosti i zdravlja na radu.
6. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u
kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge
u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo,
a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog
prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da na vidnom mjestu postave
obavještenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužna su da odrede lice koje je odgovorno za
poštovanje mjera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i
preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.
7. Prilikom održavanja javnih kulturno-umjetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je
prisustvo najviše 100 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mjesto za sedenje bude

Strana 10.

Godina 2020.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 45.

slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u
organizaciji događaja.
Kada se javni kulturno-umjetnički događaj održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo
najviše 100 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje
jedan i po metar, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u
organizaciji događaja.
8. Doktor medicine u zdravstvenoj ustanovi za bolničko liječenje obolelih od zaraznih bolesti, koji
potvrdi ili posumnja na oboljenje od zarazne bolesti utvrđeno u članu 27. Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu Zakon), u saradnji sa doktorom medicine
specijalistom epidemiologije nadležnog zavoda odnosno instituta za javno zdravlje, određuje licu
mjeru izolacije i liječenja, odnosno izolacije, u skladu sa zakonom.
Lice kome je određen obavezan prevoz sanitetskim vozilom, u skladu sa članom 26. Zakona ili
mjera izolacije i liječenja u skladu sa članom 27. Zakona, odnosno mjera izolacije u skladu sa
stavom 1. ovog člana, dužno je da se pridržava naloga doktora medicine.
Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi
zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za
unutrašnje poslove.
Nadzor nad primjenama mjera ove naredbe vršiće nadležni organi utvrđeni Zakonom.
II
Ova Naredba stupa na snagu odmah.
III
Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i putem sredstava javnog
informisanja.
Komandant Štaba za vanredne situacije
opštine Mali Iđoš
Marko Lazić, s.r.
____________________ . ____________________
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