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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ
БР.: 840-1-4/2020
Дана 16.07.2020. године
Мали Иђош
На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана
16.07.2020. године доноси
НАРЕДБА
Члан 1.
1.

Забрањује се окупљање више од 10 лица на јавним местима у затвореном и
отвореном простору. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора
постојати дистанца од 1,5 m, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m².

2.

Наређује се ношење заштитних маски и на отвореном простору, на местима на којима
није могуће обезбедити растојање од 1,5 м.
Препоручује се ношење заштитних маски и на свим осталим јавним местима на
отвореном простору.

3.

Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у
угоститељским објектима који немају башту као и ноћним клубовима на
територији општине Мали Иђош, да ограниче радно време на период од 06.00 до
21.00 час.

4.

Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да
угоститељским објектима који имају башту радно време у затвореном делу објекта
ограниче до 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) до 23.00 часа.

5.

Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским
форматима (супермаркети, мини маркети, и др.) и врше услуге да радно време
организују у периоду од 06.00 до 21.00 час.

6.

Ограничење из тачке 5. ове Наредбе не односи се на апотеке, бензинске пумпе у
обављању делатности продаје горива и шалтерску продају хране.

7.

У свим јавним затвореним просторима односно објектима као и у свим привредним
субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини
маркети, и др.), угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се врши
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продаја робе и пружање услуга ограничава се број лица која могу бити истовремено
присутна у објекту, тако да на свака 4 m² може бити присутно једно лще.
На улазу у објекат из става 1. ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број
лица која могу бити истовремено присутна у објектима.
8.

На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце,
купце и раднике пијаце. На улазу мора бити јасно истакнута површина и број лица
која могу бити истовремено присутна у објектима.

9.

Сахране се ограничавају на присуство највише 10 особа и са минимално протоколарно
потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и
дезинфекцију просторија и људи.
Надзор над применама мера ове Наредбе вршиће Општинска управа општине Мали
Иђош у сарадњи са надлежним државним органима из своје надлежности.

10.

11.

Мере из ове Наредбе примењиваће се од 16.07.2020.године и у складу са ситуацијом
по потреби ће се мењати.
Члан 2.
Ова Наредба се примењује од 16.07.2020. године.

Члан 3.
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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SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ
TÖRZSKARA
Sz.: 840-1-4/2020
Kelt: 2020. július 16-án
Kishegyes
Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019
sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. július 16-án
meghozza a következő
PARANCSOT
1. szakasz
1. Tilos a 10 főnél tömegesebb gyülekezés a közterületeken, zárt helyiségben és szabadtéren
egyaránt. Közterületen való tartózkodás idején az egybegyűltek között 1,5 méteres
távolságnak kell lennie, illetve minden személyre legalább 4 m2 terület kell hogy jusson.
2. Elrendeljük a védőmaszk viselését szabadtéren is, azokon a helyeken, ahol nem lehetséges
a 1,5 méteres távolság biztosítása.
Védőmaszk viselését javasoljuk minden egyéb szabadtéri közterületen is.
3. Elrendeljük a vendéglátóipari tevékenységet végző gazdasági alanyoknak, hogy a
Kishegyes község területén lévő, kerthelyiséggel nem rendelkező vendéglátóhelyek,
valamint az éjszakai klubok munkaidejét 6.00 és 21.00 óra közé korlátozzák.
4. Elrendeljük a vendéglátóipari tevékenységet végző gazdasági alanyoknak, hogy a
kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóhelyek zárt része 21.00 óráig működjön, a szabadtéri
része (a kerthelyiség) pedig 23 óráig.
5. Elrendeljük a kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági alanyoknak (szupermarketek,
mini marketek, stb.), hogy a munkaidőt 6.00 és 21.00 óra között szervezzék meg.
6. A jelen parancs 5. pontjában foglalt korlátozás nem vonatkozik a gyógyszertárakra, a
benzinkutakra, üzemanyag eladás esetében és a tolóablakon keresztüli ételárusításra.
7. Minden nyilvános zárt helyiségben, illetve objektumban, valamint minden, kereskedelmi
tevékenységet végző gazdasági alany esetén (szupermarketek, mini marketek, stb.), a
vendéglátóhelyeken, a kerthelyiségekben és egyéb objektumokban, ahol áruértékesítést és
szolgáltatásnyújtást végeznek, korlátozzuk az objektumban egyszerre jelen lehető
személyek számát, mégpedig úgy, hogy minden 4 m2-en egy személy lehet.
A jelen pont 1. bekezdésében említett objektumok bejáratánál ki kell függeszteni a területet
és az objektumban egyszerre jelen lehető személyek számát.
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8. A piacokon kötelező a maszkviselés. Ez az árusokra, a vevőkre és a piaci dolgozókra is
vonatkozik. A bejáratnál érthetően ki kell függeszteni a területet és az objektumban
egyszerre jelen lehető személyek számát.
9. A temetéseken legfeljebb 10 személy lehet jelen, valamint a protokolláris szempontból
szükséges személyek, de kötelezően viselni kell maszkot, kesztyűt, a helyiségeket és az
embereket pedig fertőtleníteni kell.
10. A jelen parancs intézkedéseinek alkalmazását Kishegyes község Községi közigazgatása
felügyeli, az illetékes állami szervekkel együttműködve.
11. A jelen parancs intézkedései 2020. július 16-tól alkalmazandók, és amennyiben a helyzet
megköveteli, módosításra kerül.
2. szakasz
A jelen parancs 2020. július 16-tól alkalmazandó.
3. szakasz
A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a
köztájákoztatási eszközökön keresztül.
Marko Lazić, s.k.
Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka

____________________ . ____________________

Strana 6.

Godina 2020.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 32.

181.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ
BR.: 840-1-4/2020
Dana 16.07.2020. godine
Mali Iđoš
Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš” broj 07/2019) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 16.07.2020. godine
donosi
NAREDBA
Član 1.
1.

Zabranjuje se okupljanje više od 10 lica na javnim mjestima u zatvorenom i otvorenom
prostoru. Za vrijeme boravka na javnim mjestima, između okupljenih mora postojati
distanca od 1,5 m, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum 4 m².

2.

Naređuje se nošenje zaštitnih maski i na otvorenom prostoru, na mjestima na kojima nije
moguće obezbjediti rastojanje od 1,5 m.
Preporučuje se nošenje zaštitnih maski i na svim ostalim javnim mjestima na otvorenom
prostoru.

3.

Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost da u
ugostiteljskim objektima koji nemaju baštu kao i noćnim klubovima na teritoriji opštine
Mali Iđoš, da ograniče radno vrijeme na period od 06.00 do 21.00 čas.

4.

Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost da ugostiteljskim
objektima koji imaju baštu radno vrijeme u zatvorenom dijelu objekta ograniče do 21.00
čas, a u otvorenom dijelu objekta (bašti) do 23.00 časa.

5.

Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost u trgovinskim formatima
(supermarketi, mini marketi, i dr.) i vrše usluge da radno vrijeme organizuju u periodu od
06.00 do 21.00 čas.

6.

Ograničenje iz tačke 5. ove Naredbe ne odnosi se na apoteke, benzinske pumpe u
obavljanju djelatnosti prodaje goriva i šaltersku prodaju hrane.

7.

U svim javnim zatvorenim prostorima odnosno objektima kao i u svim privrednim
subjektima koji obavljaju djelatnost u trgovinskim formatima (supermarketi, mini marketi,
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i dr.), ugostiteljskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i
pružanje usluga ograničava se broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektu, tako
da na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.
Na ulazu u objekat iz stava 1. ove tačke mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja
mogu biti istovremeno prisutna u objektima.
8.

Na svim pijacama je obavezna upotreba zaštitne maske. Ovo se odnosi na prodavce, kupce i
radnike pijace. Na ulazu mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti
istovremeno prisutna u objektima.

9.

Sahrane se ograničavaju na prisustvo najviše 10 osoba i sa minimalno protokolarno
potrebnim brojem ljudi uz obaveznu upotrebu maski, zaštitnih rukavica i dezinfekciju
prostorija i ljudi.

10.

Nadzor nad primjenama mjera ove Naredbe vršiće Opštinska uprava opštine Mali Iđoš u
saradnji
sa
nadležnim
državnim
organima
iz
svoje
nadležnosti.

11.

Mjere iz ove Naredbe primjenjivaće se od 16.07.2020.godine i u skladu sa situacijom po
potrebi će se mjenjati.
Član 2.
Ova Naredba se primjenjuje od 16.07.2020. godine.

Član 3.
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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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
начелник Општинске управе
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
községi közigazgatás vezetője
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
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IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
načelnik Opštinske uprave
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
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