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298.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: В 820-1-13/2020
Дана: 24.11.2020. године
МАЛИ ИЂОШ

На основу члана 43. Закона о смањаьу 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 13. ванредној седници од
24.11. 2020. године, доноси
НАРЕДБУ
I
1. Обавезно je коришћење личне заштитне опреме (ношење заштитне маске) у
затвореном простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу
избећи контакти између људи испод прописане дистанце.
2. Према Уредби Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.141/2020 године), у
периоду почев од 24. новембра 2020. године, па надаље, радно време угоститељских
објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта,
биоскопа и других установа културе и 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 и
шалтерску продају хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часа до
05.00 часова наредног дана.
3. Забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није
могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите, *
4. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору
дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите, *
5. Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних
манифестација,*
6. Прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети
више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која
живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, *
7. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и
образовања,*
8. Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда, *
9. Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте,
фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),*
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11. Дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним
зградама (препорука),*
12. Што чешће прање јавних површина и пијачног простора уз употребу
дезинфекционих средстава.*
13. Обустављају се тренинзи колективних спортова и спортова са контактом као и
коришћење спортских хала од стране рекреативаца.
14. Контрола спровођења кућне изолације, кућног карантина (самоизолације), као и
свих противепидемиолошких мера које су на снази.
15. Препоручује се свим послодавцима да омогуће рад од куће свим запосленима код
којих то процес рада допушта.
16. Одржавање чину сахране ограничавају се на присуство минимално протоколарно
потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и
дезинфекцију простора и људи.
17. У верским објектима приликом обреда примењивати мере заштите уз обавезну
употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију верског објекта.
II
Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у
сарадњи са надлежним органима утврђени Законом.
Ова Наредба се примењује од 24.11.2020.г. и по потреби ће се мењати.
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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Република Србија
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Број: 016-1-122/2020-01
Датум: 24.11.2020. године

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др.
закон и 47/2018) и члана 60. Ст.1. т.20.Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине
Мали Иђош“, бр.7/2019 од 28.03.2019.), а на основу Закључка Општинског штаба за
ванредне ситуације број В 820-1-13/2020 од 24.11.2020. године, председник општине доноси,
О Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију
општине Мали Иђош
1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Мали Иђош, почев од
12,00 часова, дана 24.11.2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације
услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.
2. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и
заштите живота и здравља становништва .
3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине
Мали Иђош у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобачког
управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Суботици, јавним предузећима,
установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу
општине Мали Иђош.
Број: 016-1-122/2020-01
У Малом Иђошу
Дана: 24.11.2020. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
М.П.
Марко Лазић, с.р.
____________________ . ____________________
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014 – др. закон101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 49. став 2. члана 56. став
1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединивцама локалне сакоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.
закон), члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници дана 24.11.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

I
За вршиоца дужности Заменика Начелника општинске управе општине Мали Иђош
поставља се Ороси Шандор, дипломирани економиста из Фекетића.
II
Вршилац дужности Заменика Начелника општинске управе општине Мали Иђош се
поставља на период од 3 месецa почев од 24.11.2020. године.
III
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-58-1/2020-01
Дана: 24.11.2020.године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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301.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-58-2/2020-01
Дана: 24.11.2020.
Мали Иђош
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник
РС“, бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и
21/2016 – др. закон), члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др.закон),
члана 3. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима („Сл.гласник РС“, бр. 44/2008, 2/2012, 113/2017,
23/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019-др. закон) и тачке 7. Закључка о измени закључка о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и изабраних лица у
органима општине Мали Иђош бр: 06-45-1/2017-02 од 24.08.2017. године, Општинско већe
доноси
РЕШЕЊЕ
Постављеном лицу Ороси Шандору, дипл. економисти из Фекетића на функцији вршиоца
дужности Заменика начелника општинске управе одређује се коефицијент за исплату плате у
висини од 24,00 која се увећава од 30% по основу функције које је предвиђено за постављено
лице почев од 24.11.2020. године.
Образложење
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама одређује се
висина коефицијента.
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима се одређује висина коефицијента за обрачун и исплату
плата као и основ увећања.
Закључком о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и
изабраних лица у органима општине Мали Иђош донет од стране Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе СО Мали Иђош се утврђује коефицијент за обрачун
и исплату плате у складу са Уредбом Владе.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења запослени може изјавити жалбу
Жалбеној комисији општине Мали Иђош у року од 8 дана од дана пријема.
Доставити:
1. Именованом
2. Књиговодству
3. Персоналном досијеу
4. Архиви

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.
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298.
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI
HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA
Szám: V 820-1-13/2020
Kelt: 2020. november 24-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
2020.11.24-én megtartott 13. rendkívüli ülésén meghozza a következő
PARANCSOT
1. Zárt térben, illetve azokban a helyzetekben, amikor két személy között nem tartható be az
előírt távolságtartás, szabadtéren is kötelező a védőfelszerelés (védőmaszk) viselése.
2. A Szerb Kormány rendelete (SZK Hivatalos Közlönye, 141/2020 szám) értelmében, 2020.
november 24-től a vendéglátóipari létesítmények (éttermek, kávézók, bárok, klubok stb.),
bevásárlóközpontok, színházak és mozik, más kulturális intézmények, játék- és
fogadótermek nyitvatartási ideje oly módon korlátozódik, hogy 18.00 órától a következő nap
reggel 05.00 óráig zárva kell tartaniuk, ami alól kivételt képez a gyógyszertárak nyitva
tartása, a benzinkutak üzemanyag-árusítási tevékenysége és az éttermek általi ételkiszállítás, illetve az ételkiadó pultokon keresztül történő kiszolgálás.
3. Tilos több mint 5 fő zárt térben és szabadtéren történő gyülekezése, amennyiben nem
lehetséges az egymás közötti 2m távolság betartása, illetve a megfelelő személyes védelmi
intézkedés biztosítása, *
4. Parkokban és játszótereken, valamint a nyílt térben történő edzés során legfeljebb 5
személy tartózkodhat egy helyen, személyes védelmi intézkedések betartása mellett, *
5. Tilos ünnepségeket, valamint sportrendezvényeket és egyéb szórakoztató eseményt
szervezni, *
6. A vendéglátóipari létesítményeket működését úgy kell alakítani, hogy egy asztalnál csak
két személy ülhet, kivéve ha szülőkről és kiskorú gyermekeikről, illetve ha egy háztartásban
élő személyekről van szó, és az asztalok között kötelező a 2m távolság, *
7. Az iskoláskor előtti intézményekben minden védelmi intézkedést alkalmazni kell, *
8. Az egyházi létesítményekben és vallási szertartások során védelmi intézkedéseket kell
alkalamzni, *
9. A szépség- és fodrászszalonokban, fitneszközpontokban és edzőtermekben védelmi
intézkedéseket kell alkalmazni (maszk és kesztyű),*
10. Gyakran kell fertőtleníteni a nyilvános épületeket, *
11. Legalább egyszer fertőtleníteni kell a lakóházak közös helyiségeit (javaslat), *
12. Minél gyakrabban le kell fertőtleníteni a közterületeket és piacokat, *
13. Megszűnnek a kollektív sportedzések, valamint a sportcsarnokok kikapcsolódásként
sportoló személyek részéről történő használata.
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14. Ellenőrizni kell a házi karantén, valamint az érvényben lévő valamennyi járványelleni
intézkedés betartását.
15. Javasoljuk a munkáltatóknak, hogy tegyék lehetővé az otthonról való munkavégzést
minden alkalmazott részére, akiknek munkája azt lehetővé teszi.
16. A temetéseken minimális számú személy vegyen részt, kötelező maszk- és kesztyűviselet,
valamint a helyiségek és személyek fertőtlenítése mellett.
17. Vallási szertartások során kötelező a maszk- és kesztyűviselet, valamint az egyházi
létesítmény fertőtlenítése.
II.
A jelen parancsban foglalt intézkedések betartását Kishegyes község Községi közigazgatása végzi,
a törvénnyel meghatározott illetékes szervekkel együttműködve.
A jelen parancs 2020. november 24-től alkalmazandó, és szükség szerint változik.
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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Szerb Köztársaság
VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
Szám: 016-1-122/2020-01
Kelt: 2020. november 24-én

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény
39. szakasza 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám), a helyi
önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdése 8. pontja és 44. szakasza (Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egyéb törvény és
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47/2018 szám) és Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 20. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz., 2019.03.28.) és Kishegyes Község Rendkívüli
Helyzetekkel Foglalkozó Törzskarának 2020.11.24-i, V 820-1-13/2020 záradéka alapján, a
polgármester meghozza a következő
HATÁROZATOT
rendkívüli helyzet kihirdetéséről Kishegyes község területén
1. A COVID-19 fertőző betegség miatti járványhelyzet súlyosbodása miatt, rendkívüli
helyzetet hirdetünk Kishegyes község területén, 2020. november 24-én 12,00 órától.
2. A rendkívüli helyzet kihirdetése a védelmi intézkedések hatékonyabb végrehajtása,
valamint a lakosság életének és egészségének védelme érdekében történik.
3. A jelen határozat végrehajtásáról Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó
Törzskara gondoskodik, a katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek
kezeléséről szóló törvény 43. és 44. szakaszával összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 87/18 szám).
4. A jelen határozatot továbbítani kell az Észak-bácskai körzet körzeti válságkezelő
törzskarának, a Köztársasági válságkezelő törzskar válságkezelő részlegének, a szabadkai
válságkezelő törzskar osztályának, közvállalatoknak, intézményeknek, valamint a védelmi
és mentési intézkedésekben résztvevőknek.
5. A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 016-1-122/2020-01
Kishegyes
Kelt: 2020. november 24-én
POLGÁRMESTER
P.H.
Marko Lazić, s.k.
____________________ . ____________________

300.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 56. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007, 83/2014 – más törvény, 101/2016 – más törvény és 47/2018 sz.) az autonóm
tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 49. szakasza 2.
bekezdése, 56. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és
113/2017 – más törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020.
november 24-én meghozza a következő
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT
VEZETŐHELYETTESÉNEK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL
I.
Kishegyes község Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesi tisztségébe helyezzük
a bácsfeketehegyi Oroszi Sándor, okleveles közgazdászt.
II.
Kishegyes község Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesét három hónapos
időszakra helyezzük tisztségbe, 2020.11.24-től.
III.
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-58-1/2020-01
Kelt: 2020.11.24 –én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

301.
SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 06-58-2/2020-01
Kelt:2020.11.24-én
Kishegyes
Az állami szervekben és a közszolgálatokban lévő fizetésekről szóló törvény 9. szakasza (SZK
Hivatalos Közlönye, 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013,
99/2014 és 21/2016 – más törvény), az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek
alkalmazottairól szóló törvény 4. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018
és 117/2017 – más törvény) és az állami szervekben kinevezett, tisztségbe helyezett személyek és
alkalmazottak jövedelmének elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló rendelet
3. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 44/2008, 2/2012, 113/2017, 23/2018, 95/2018 – más
törvény és 86/2019 sz.) és 2017.08.24-i, 06-45-1/2017-02 sz. Kishegyes község szerveiben
kinevezett, tisztségbe helyezett és megválasztott személyek jövedelmének elszámolására és
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kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló záradék módosításáról szóló záradék 7. pontja alapján,
a Községi tanács meghozza a
VÉGZÉST
Oroszi Sándor tisztségbe helyezett személy, bácsfeketehegyi okleveles közgazdász, mint a
községi közigazgatás megbízott vezetőhelyettese, jövedelmének kifizetésére szolgáló koefficiens
24,00, amely 30%-kal növelendő a funkció szerint, amely a tisztségbe helyezett személyre
előlátott, 2020.11.24-től.
Indoklás
A koefficiens magasságát az állami szervekben és a közszolgálatokban lévő fizetésekről szóló
törvény 9. szakasza alapján kell meghatározni.
Az állami szervekben kinevezett, tisztségbe helyezett személyek és alkalmazottak jövedelmének
elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló rendelet alapján kell meghatározni a
jövedelmek elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensek magasságát és az emelés alapját.
Kishegyes község szerveiben kinevezett, tisztségbe helyezett és megválasztott személyek
jövedelmének elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló záradék alapján,
amelyet Kishegyes KKT káder- és adminisztartív kérdésekkel és munkaviszonyokkal foglalkozó
bizottsága hozott meg, kell meghatározni a jövedelmek elszámolására és kifizetésére szolgáló
koefficienset, a kormányrendelettel összhangban.
JOGORVOSLAT: Az alkalamzott fellebbezhet a jelen végzés ellen Kishegyes község fellebviteli
bizottságánál, az átvételtől számított 8 napon belül.
Kézbesíteni:
1.
2.
3.
4.

A nevezett személynek
Könyvelőségnek
Személyi irattárba
Levéltárnak

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke
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298.
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: V 820-1-13/2020
Dana: 24.11.2020. godine
MALI IĐOŠ

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim
situacijama („Službeni glvsnik: Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o
proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“: broj Z7/20): Opštinski
štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 13. vanrednoj sjednici od 24.11. 2020. godine,
donosi
NAREDBU
I
1. Obavezno je korišćenje lične zaštitne opreme (nošenje zaštitne maske) u zatvorenom
prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći kontakti
između ljudi ispod propisane distance.
2. Prema Uredbi Vlade Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br.141/2020 godine), u periodu
počev od 24. novembra 2020. godine, pa nadalje, radno vrijeme ugostiteljskih objekata
(restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih
ustanova kulture i 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 i šaltersku prodaju hrane, ograničava se tako da ti objekti
neće raditi od 18.00 časa do 05.00 časova narednog dana.
3. Zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće
obezbjediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mjere lične zaštite, *
4. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vježbanja na otvorenom prostoru
dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mjere lične zaštite, *
5. Zabrana organizovanja svječanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih
manifestacija,*
6. Prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sjedeti više
od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna djeca ili lica koja žive u zajedničkom
domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova, *
7. Puna primena svih preventivnih mjera u ustanovama predškolskog vaspitanja i
obrazovanja,*
8. Sprovođenje mjera zaštite u vjerskim objektima i prilikom vršenja vjerskih obreda, *
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9. Sprovođenje mjera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes
centrima i teretanama (maske i rukavice),*
10. Česta dezinfekcija svih javnih objekata,*
11. Dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama
(preporuka),*
12. Što češće pranje javnih površina i pijačnog prostora uz upotrebu dezinfekcionih
sredstava.*
13. Obustavljaju se treninzi kolektivnih sportova i sportova sa kontaktom kao i korišćenje
sportskih hala od strane rekreativaca.
14. Kontrola sprovođenja kućne izolacije, kućnog karantina (samoizolacije), kao i svih
protivepidemioloških mjera koje su na snazi.
15. Preporučuje se svim poslodavcima da omoguće rad od kuće svim zaposlenima kod kojih
to proces rada dopušta.
16. Održavanje činu sahrane ograničavaju se na prisustvo minimalno protokolarno
potrebnim brojem ljudi uz obaveznu upotrebu maski, zaštitnih rukavica i dezinfekciju
prostora i ljudi.
17. U vjerskim objektima prilikom obreda primjenjivati mjere zaštite uz obaveznu upotrebu
maski, zaštitnih rukavica i dezinfekciju vjerskog objekta.
II
Nadzor nad primjenama mjera ove naredbe vršiće Opštinska uprava opštine Mali Iđoš u saradnji sa
nadležnim organima utvrđeni Zakonom.
Ova Naredba se primjenjuje od 24.11.2020.g. i po potrebi će se mjenjati.
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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299.

Republika Srbija
AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Broj: 016-1-122/2020-01
Datum: 24.11.2020. godine

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim
situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i
47/2018) i člana 60. St.1. t.20.Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“, br.7/2019 od
28.03.2019.), a na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije broj V 820-1-13/2020
od 24.11.2020. godine, predsjednik opštine donosi,
O D L U K U
o proglašenju vanredne situacije za cjelu teritoriju
opštine Mali Iđoš
1. Proglašava se vanredna situacija za cjelu teritoriju opštine Mali Iđoš, počev od 12,00
časova, dana 24.11.2020. godine, zbog pogoršanja epidemiološke situacije usled širenja
epidemije zarazne bolesti COVID 19.
2. Vanredna situacija se proglašava radi efikasnijeg sprovođenja mjera zaštite kao i zaštite
života i zdravlja stanovništva .
3. O sprovođenju ove odluke staraće se opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš
u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju
vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018).
4. Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Severnobačkog upravnog
okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije - Sektoru za vanredne situacije,
Odjeljenju za vanredne situacije u Subotici, javnim preduzećima, ustanovama i drugim
učesnicima u sprovođenju mjera zaštite i spasavanja.
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5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom listu opštine
Mali Iđoš.
Broj: 016-1-122/2020-01
U Malom Iđošu
Dana: 24.11.2020. godine
PREDSJEDNIK OPŠTINE
M.P.
Marko Lazić, s.r.
____________________ . ____________________

300.
Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007,
83/2014 – dr. zakon101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 49. stav 2. člana 56. stav 1. Zakona o
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon), člana 64. stav 1.
tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Opštinsko vijeće
opštine Mali Iđoš na sjednici dana 24.11.2020. godine donosi
R J E Š E NJ E
O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE
UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ

I
Za vršioca dužnosti Zamjenika Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš postavlja se
Orosi Šandor, diplomirani ekonomista iz Feketića.
II
Vršilac dužnosti Zamjenika Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš se postavlja na
period od 3 mjeseca počev od 24.11.2020. godine.
III
Ovo rješenje objaviti u „ Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća

Strana 16.

Godina 2020.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Opštinsko vijeće
Broj: 06-58-1/2020-01
Dana: 24.11.2020.godine
Mali Iđoš
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301.
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
OPŠTINSKO VIJEĆE
Broj: 06-58-2/2020-01
Dana: 24.11.2020.
Mali Iđoš
Na osnovu člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl.glasnik RS“,
br. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016
– dr. zakon), člana 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne
samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 - dr.zakon), člana 3.
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u
državnim organima („Sl.glasnik RS“, br. 44/2008, 2/2012, 113/2017, 23/2018, 95/2018 – dr. zakon
i 86/2019-dr. zakon) i tačke 7. Zaključka o izmjeni zaključka o koeficijentima za obračun i isplatu
plata imenovanih, postavljenih i izabranih lica u organima opštine Mali Iđoš br: 06-45-1/2017-02
od 24.08.2017. godine, Opštinsko vijeće donosi
RJEŠENJE
Postavljenom licu Orosi Šandoru, dipl. ekonomisti iz Feketića na funkciji vršioca dužnosti
Zamjenika načelnika opštinske uprave određuje se koeficijent za isplatu plate u visini od 24,00
koja se uvećava od 30% po osnovu funkcije koje je predviđeno za postavljeno lice počev od
24.11.2020. godine.
Obrazloženje
Na osnovu člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama određuje se visina
koeficijenta.
Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u
državnim organima se određuje visina koeficijenta za obračun i isplatu plata kao i osnov uvećanja.
Zaključkom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih, postavljenih i izabranih lica u
organima opštine Mali Iđoš donijet od strane Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i
radne odnose SO Mali Iđoš se utvrđuje koeficijent za obračun i isplatu plate u skladu sa Uredbom
Vlade.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja zaposleni može izjaviti žalbu
Žalbenoj komisiji opštine Mali Iđoš u roku od 8 dana od dana prijema.
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Dostaviti:
1. Imenovanom
2. Knjigovodstvu
3. Personalnom dosijeu
4. Arhivi
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Predsjednik opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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_______________________________________________________________________________
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.

_______________________________________________________________________________
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.

_______________________________________________________________________________

