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321.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Општинско веће
Број: 06-61-1/2020-01
Дана: 04.12.2020.годние
Мали Иђош
На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне сакоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018
и 113/2017 – др.закон) и члана члана 64. став 1. тачка 13. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош
на седници одржаној дана 04.12.2020. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

I
Ороси Шандор, дипломирани економиста из Фекетића разрешава се положаја
вршиоца дужности заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош са
04.12.2020. године.
II
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“.
Образложење
Чланом 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017 – др.закон) прописано је да престанак рада на положају утврђује се решењем које
доноси орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања
разлога због којих је рад на положају престао.
На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе Ороси Шандор, дипломирани економиста из Фекетића
постављен је на положај вршиоца дужности Заменика начелника општинске управе општине
Мали Иђош најдуже на 3 месеца почев од 24.11.2020. године.
Начелник општинске управе општине Мали Иђош је сходно члану 83. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе донео решење о
попуњавања упражњеног извршилачког радног места Руководилац Одељења за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене
послове разврстаног у звање – самостални саветник, интерним конкурсом број: 016136/2020-03 од 24.11.2020. године.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места број: 111-1/2020-03 од
24.11.2020. године објављен је на огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош
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дана 24.11.2020. године. На интерни конкурс Ороси Шандор благовремено је поднео
пријаву.
Конкурсна комисија је у изборном поступку утврдила да Ороси Шандор, као једини
кандидат испуњава стручне оспособљености, знања и вештине који су потребни за
попуњавање извршилачког радног места Руководилац одељења за привреду, пољопривреду,
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове.
Конкурсна комисија је сагласно члану 24. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 95/2016) доставила листу за избор са записником Начелнику
општинске управе.
На основу члана 106. Закона, Начелник општинске управе је Решењем број: 016141/2020-03 од 03.12.2020 године са Листе кандидата који су испунили мерила прописана за
избор на радно место Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове изабрао јединог
кандидата Ороси Шандора и након разрешења Ороси Шандора са положаја вршиоц
дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош донеће Решење о
премештају Ороси Шандора на радно место Руководилац одељења за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене
послове.
Сходно члану 51. став 1. тачка 2) Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе Ороси Шандор поднео је оставку на положај вршиоца
дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош са 04.12.2020.
године.
На основу напред наведених, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није
допуштена, већ се може тужбом покренути управни спор у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Доставити:
1. Именованом
2. Персоналном досијеу
3. Архиви

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

322.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: В 820-1-14/2020
Дана: 09.12.2020.год.
Мали Иђош
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) а у вези са Наредбом о
проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник Републике Србије“,

Страна 4.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 50.

број 37/20), Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 14. ванредној
седници од 09.12. 2020. године, доноси
НАРЕДБУ
I
1. У периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године,
радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и
друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају
продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге
у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља
делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних
и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се
обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном
физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони
лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у
истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева
истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са
корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други
објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити
само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.
Ограничење из става 1. ове тачке не односи се на радно време:
1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које
управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне
стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности
продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране,
који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и
недељом;
2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених
производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које
управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне
стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се
трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који
могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и
ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена
утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до
17.00 часова;
5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и
некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у
којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама
смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и
рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање
искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских
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савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом
и недељом;
8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл.
радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није
обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да
раде и суботом до 17.00 часова.”
II
Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у
сарадњи са надлежним органима утврђени Законом.

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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321.
SZERB KÖZTÁRSASÁG -VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
Községi tanács
Szám: 06-61-1/2020-01
Kelt: 2020.12.04-én
Kishegyes
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló
törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám –
egy. törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 13. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2020.
december 04-én meghozza a következő
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT
VEZETŐHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉRŐL
I.
Felmentjük Oroszi Sándor, bácsfeketehegyi okleveles közgazdászt Kishegyes község
Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesi tisztsége alól 2020.12.04-i dátummal.
II.
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló
törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám –
egy. törvény) előírja, hogy a tisztségviselők munkaviszonyának megszűnését a tisztviselők
tisztségbe helyezéséért felelős szerv határozza meg végzéssel, azon okok fellépésének napjától
számított nyolc napon belül, amelyek miatt megszűnt a tisztség.
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló
törvény 56. szakasza 2. bekezdése alapján, Oroszi Sándor, bácsfeketehegyi okleveles közgazdász
2020.11.24-én lett tisztségbe helyezve mint a Községi közigazgatás megbízott
osztályvezetőhelyettese, legtovább 3 hónapra.
Kishegyes község Községi közigazgatásának osztályvezetője, az autonóm tartományok és a
helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 83. szakaszának megfelelően,
végzést hozott a Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi,
kommunális-lakásügyi osztály osztályzevetői-végrehajtói munkahely betöltéséről, besorolt fokozat
- önálló munkatárs, a 2020.11.24-i, 016-136/2020-03 sz. belső pályázattal.
A végrehajtói munkahely betöltésére irányuló, 2020.11.24-i, 111-2/2020-03 sz. belső
pályázat 2020.11.24-én megjelent Kishegyes község Községi közigazgatása hirdetőtábláján. A
belső pályázatra Oroszi Sándor időben beadta a jelentkezést.
A pályázati bizottság a választási eljárás során megállapította, hogy Oroszi Sándor, mint
egyetlen jelölt, eleget tesz a szakmai képesítésnek, tudásnak és jártasságnak, amelyek a Gazdasági,
mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
osztályzevetői-végrehajtói munkahely betöltéséhez szükségesek.
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A pályázati bizottság, az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek
munkahelyei betöltésére szolgáló belső és nyilvános pályázatok lefolytatásáról szóló rendelet 24.
szakaszával (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016 szám) összhangban, továbbította a választási listát,
a jegyzőkönyvvel együtt, a községi közigazgatás vezetőjének.
A törvény 106. szakasza alapján, a községi közigazgatás vezetője a 2020.12.03-i, 016141/2020-03 sz. végzéssel Oroszi Séndort választotta azon jelöltek listájáról, akik eleget tettek a
munkahely betöltésére előírt mércéknek, és Oroszi Sándor Kishegyes község községi
közigazgatása megbízott osztályvezetőhelyettesi tisztsége alól történő felmentését követően, meg
fogja hozni Oroszi Sándor Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési,
környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály osztályzevetői munkahelyre való besorolásáról
szóló végzést.
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló
törvény 51. szakasza 1. bekezdése 2) pontjának megfelelően, Oroszi Sándor 2020.12.04-én beadta
lemondását Kishegyes község Községi közigazgatása osztályvezetőhelyettesi tisztségére.
Az előzőekben felsoroltak alapján döntöttünk úgy, mint a jelen végzés rendelkező
részében.
JOGORVOSLAT: A jelen végzés ellen nem lehet fellebezni, de közigazgatási per
indítható, a jelen végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
A következőknek kézbesíteni:
1. Nevezett személy
2. Személyi irattár
3. Levéltár

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

322.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI
HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA
Szám: V 820-1-14/2020
Kelt: 2020.12.09-én
Kishegyes
A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény
43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018 szám) alapján , de a COVID-19
fertőző betegség járvánnyá nyilvánításáról szóló paranccsal kapcsolatban (Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 37/20 szám), Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó
Törzskara a 2020. 12 09-én megtartott 14. rendkívüli ülésén meghozza a következő
PARANCSOT
I.
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A 2020. december 4-től december 15-éig terjedő időszakban a kiskereskedelmi
tevékenységet folytató üzletek (kereskedések és más üzletek és elárusító helyek), az ételt és italt
árusító vendéglátóipari üzletek (éttermek, kávézók, bárok, klubok stb.), a zárt terű és szabadtéri
bevásárlóközpontok és hasonló, kiskereskedelem folytatására szolgáló építményekben
(bevásárlóközpontok, piacok stb.) szolgáltatást nyújtó üzletek, különleges és klasszikus
szerencsejátékokat rendező vállalkozások (fogadóirodák, játéktermek stb.), valamint a kisipari és
szolgáltatóipari üzletek, melyekben a szolgáltatások nyújtása során közvetlen és hosszabb ideig
tartó fizikai kontaktus jön létre a vendégekkel (kozmetikusok, szépségszalonok és fodrászatok)
olyan kulturális intézmények, melyekben egyidejűleg több személy tartózkodik egy helyiségben
(színházak, mozik, múzeumok, képtárak) és sportlétesítmények, melyekben egyidejűleg több
személy tartózkodik egy helyiségben, illetve ahol közvetlen és hosszabb ideig tartó fizikai
kontaktus jön létre a vendégekkel (fittness központok, konditermek, edzőtermek, spa központok,
medencék és más, sport és szabadidős tevékenységekre szolgáló létesítmények stb.) nyitva tartását
oly módon korlátozzuk, hogy azok csak munkanapokon (hétfőtől péntekig) tarthatnak nyitva 05.00
órától 17.00 óráig.
A jelen pont 1. bekezdésében említett korlátozás nem vonatkozik az alábbiak nyitva tartására:
1) gyógyszertárak, kivéve azokat, amelyek bevásárlóközpontokban működnek, és amelyek
üzemeltetője nem tud külön folyosót biztosítani a megközelítésükre, vagy amelyekbe nem lehet
kívülről illetve közvetlenül közterületről belépni, benzinkutak üzemanyag-árusító tevékenysége és
az ételkihordást végző vendéglátóipari és egyéb létesítmények, melyek a jelen szakasz 1.
pontjában leírt nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton és vasárnap is üzemelhetnek;
2) az élelmiszereket árusító kereskedések és más üzletek és elárusító helyek, beleértve azokat is,
melyek az értékesítést bevásárlóközpontokban végzik, de üzemeltetőjük külön folyosót biztosít a
megközelítéshez, illetve amelyekbe kívülről vagy közvetlenül közterületről is be lehet jutni, és az
olyan szabadon álló kiskereskedelmi üzletek, melyekbe szabály szerint nem lépnek be (trafikok ill.
kioszkok), amelyek 21.00 óráig, továbbá szombaton és vasárnap is nyitva tarthatnak;
3) az orvosi, fogászati és állatorvosi ellátást végző rendelők és laboratóriumok, amelyek a jelen
szakasz 1. bekezdésében leírt nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton és vasárnap is
üzemelhetnek;
4) a színházak, mozik, múzeumok, képtárak stb. szombaton és vasárnap is nyitva tarthatnak, 17.00
óráig;
5) az éttermek és étkeztetésre szolgáló más helyiségek az osztályozott és osztályozatlan
kereskedelmi szálláshelyeken és az osztályozott magánszálláshelyeken, melyekben csak olyan
személyeknek nyújtható szolgáltatás, amelyek az adott szálláshelyen be vannak jelentve, legfeljebb
21.00 óráig, valamint szombaton és vasárnap;
6) a piacok szombaton és vasárnap 06.00 órától 15.00 óráig tarthatnak nyitva;
7) fittness központok, konditermek, edzőtermek, medencék és más, sport és szabadidős
tevékenységekre szolgáló létesítmények – edzés, és kizárólag regisztrált, az illetékes országos
sportszövetségek hatáskörébe tartozó versenyekre való felkészülés és azok megtartása céljából a
jelen szakasz 1. bekezdésében leírt nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton és vasárnap is
üzemelhetnek;
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8) minden más üzlet, objektum vagy műhely (cipész, szabó, asztalos, üveges, stb. műhely és üzlet,
javítóműhely, műszaki vizsgálatot végző műhely, stb.), melyekben a szolgáltatáshoz az azt igénybe
vevő jelenléte nem szükséges, illetve ahol a személyes kapcsolat csak rövid ideig tart, szombaton
is nyitva tarthat, 17.00 óráig.
II.
A jelen parancs rendelkezéseinek betartásását Kishegyes község Községi közigazgatása felügyeli,
a törvénnyel meghatározott illetékes szervekkel együttműködve.
A jelen parancs azonnal hatályba lép.

III.
A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a tájékoztatási
eszközökön keresztül.
Marko Lazić, s.k.
Kishegyes Község Rendkívüli
Helyzetekkel Foglalkozó Törzskarának parancsnoka
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321.
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Opštinsko vijeće
Broj: 06-61-1/2020-01
Dana: 04.12.2020.godnie
Mali Iđoš
Na osnovu člana 53. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama
lokalne sakouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i
113/2017 – dr.zakon) i člana člana 64. stav 1. tačka 13. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list
opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana
04.12.2020. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE
UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ

I
Orosi Šandor, diplomirani ekonomista iz Feketića razrješava se položaja vršioca dužnosti
zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš sa 04.12.2020. godine.
II
Ovo rješenje objaviti u „ Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
O b r a z l o ž e nj e
Članom 53. 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) propisano je da prestanak rada na položaju utvrđuje se rješenjem koje donosi organ
nadležan za postavljenje službenika, u roku od osam dana od dana nastupanja razloga zbog kojih je
rad na položaju prestao.
Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i
jedinicama lokalne samouprave Orosi Šandor, diplomirani ekonomista iz Feketića postavljen je na
položaj vršioca dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš najduže na 3
mjeseca počev od 24.11.2020. godine.
Načelnik opštinske uprave opštine Mali Iđoš je shodno članu 83. Zakona o zaposlenima u
autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave donio rješenje o popunjavanju
upražnjenog izvršilačkog radnog mjesta Rukovodilac Odjeljenja za privredu, poljoprivredu,
urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove razvrstanog u
zvanje – samostalni savjetnik, internim konkursom broj: 016-136/2020-03 od 24.11.2020. godine.
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta broj: 111-1/2020-03 od
24.11.2020. godine objavljen je na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Iđoš dana
24.11.2020. godine. Na interni konkurs Orosi Šandor blagovremeno je podnio prijavu.
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Konkursna komisija je u izbornom postupku utvrdila da Orosi Šandor, kao jedini kandidat
ispunjava stručne osposobljenosti, znanja i veštine koji su potrebni za popunjavanje izvršilačkog
radnog mjesta Rukovodilac odjeljenja za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo,
zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove.
Konkursna komisija je saglasno članu 24. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za
popunjavanje radnih mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
(„Službeni glasnik RS“, broj 95/2016) dostavila listu za izbor sa zapisnikom Načelniku opštinske
uprave.
Na osnovu člana 106. Zakona, Načelnik opštinske uprave je Rješenjem broj: 016141/2020-03 od 03.12.2020 godine sa Liste kandidata koji su ispunili mjerila propisana za izbor na
radno mjesto Rukovodilac odjeljenja za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu
životne sredine, komunalno stambene poslove izabrao jedinog kandidata Orosi Šandora i nakon
razrješenja Orosi Šandora sa položaja vršioc dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave
opštine Mali Iđoš doneće Rješenje o premještaju Orosi Šandora na radno mjesto Rukovodilac
odjeljenja za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine,
komunalno stambene poslove.
Shodno članu 51. stav 1. tačka 2) Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i
jedinicama lokalne samouprave Orosi Šandor podnio je ostavku na položaj vršioca dužnosti
Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš sa 04.12.2020. godine.
Na osnovu napred navedenih, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već
se može tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.
Dostaviti:
1. Imenovanom
2. Personalnom dosijeu
3. Arhivi

Predsjednik opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

322.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: V 820-1-14/2020
Dana: 09.12.2020.god.
Mali Iđoš
Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim
situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018) a u vezi sa Naredbom o
proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj
37/20), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 14. vanrednoj sјednici od 09.12.
2020. godine, donosi
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NAR E D B U
I
1. U periodu počev od 4. decembra 2020. godine zaključno sa 15. decembrom 2020. godine, radno
vrijeme objekata u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge
radnje i prodajna mjesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i
pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim
trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo
(tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i
sl.), kao i u objektima u kojima se obavlja djelatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u
neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski
saloni, saloni lepote) i djelatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više
lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva
istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom
usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i
rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do
petka) od 05.00 časova do 17.00 časova.
Ograničenje iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vrijeme:
1) apoteka, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač
ne može obezbjediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili
neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju djelatnosti prodaje goriva i
trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van
radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedjeljom;
2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda,
uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da
obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne
površine, i samostalni maloprodajni objekti u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac
ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedjeljom;
3) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih
ordinacija i laboratorija i sl., koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog
člana, kao i subotom i nedjeljom;
4) pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija i sl., koji mogu da rade i subotom i nedjeljom do 17.00
časova;
5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i
nekategorizovanim smještajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smještaju, u kojima se
usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smještaja i to
najkasnije do 21.00 časa, kao i subotom i nedjeljom;
6) pijaca, koje subotom i nedjeljom mogu da rade od 06.00 časova do 15.00 časova;
7) fitnes centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju –
kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih
takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih savjeza, koji mogu da rade i van radnog
vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedjeljom;
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8) svih drugih radnji, objekata i mjesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje,
servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno
prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i subotom do
17.00 časova.”
II
Nadzor nad primjenama mjera ove naredbe vršiće Opštinska uprava opštine Mali Iđoš u saradnji
sa nadležnim organima utvrđeni Zakonom.

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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Скупштина општине Мали Иђош
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