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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ    

БР.: В 820-1-11/2020 

Дана: 13.05.2020.  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 

13.05.2020. године доноси  

ЗАКЉУЧАК  

 

Члан 1. 

Дозвољава се Јавном Предузећу „Комунал“ Мали Иђош  обезбеђивањe услова за 

продају на пијачним просторима на територији општине Мали Иђош уз поштовање свих 

безбедносних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање 

социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, 

обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица, обавезну дезинфекцију 

просторија и подова) сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на 

раду. 

Члан 2. 

 

Овај Закључак се примењује од 13.05.2020. године. 

 

Члан 3. 

 

Закључак 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 RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ 

TÖRZSKARA 

Sz.: B 820-1-11/2020 

Kelt: 2020. május 13-án 

Kishegyes 

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 

sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. május 13-án 

meghozza a következő  

ZÁRADÉKOT 

 

1. szakasz 

  Engedélyezzük a Komunal Közvállalat Kishegyes részére a piaci árusítás feltételeinek 

biztosítását Kishegyes község területén, a SARS-CoV-2 vírus előidézte COVID-19 fertőző 

betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó biztonsági intézkedések betartása mellett 

(munkafolyamat megszervezése, amely biztosítja a személyek közötti legalább két méteres 

távolság betartását, kötelező védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használatát,  helyiségek és 

padló kötelező fertőtlenítését), a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és 

előírásokkal összhangban. 

2. szakasz 

 

A jelen záradék 2020. május 13-tól alkalmazandó. 

  

3. szakasz 

 

A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, valamint a 

köztájékoztatási eszközökön keresztül. 

 

Marko Lazić, s.k. 

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka 

 

 
____________________ . ____________________ 

 

119. 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdése 12. pontja (SZK 

Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10-AB határozata, 54/11, 12/20 és 16/20 szám – hiteles 

értelmezés) alapján, Kishegyes Község Választási Bizottsága a 2020. május 13-án tartott 9. ülésén 

megállapította a következő   
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HATÁRIDŐNAPLÓT 

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TANÁCSNOKAI 2020. JÚNIUS 21-

RE KIÍRT VÁLASZTÁSA VÉGRAHAJTÁSI ELJÁRÁSÁBAN VÉGZETT VÁLASZTÁSI 

ÜGYLETEKRE VONATKOZÓAN 

 

A kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokai megválasztásának végrehajtási  

eljárásában végezendő ügyletek a következőkkel lettek meghatározva: 

1. Határozat a Szerb Köztársaság városi és községi képviselő-testületei tanácsnokainak  

megválasztására irányuló választások kiírásáról (SZK Hivatalos Közlönye, 19/20 szám), 

2. Határozat a Szerb Köztársaság városi és községi képviselő-testületei tanácsnokainak  

megválasztására irányuló választások kiírásáról szóló határozat módosításáról (SZK Hivatalos 

Közlönye, 68/20 szám), 

3. Helyhatósági választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10 –  

AB határozata, 54/11, 12/20, 16/20– hiteles értelmezés és 68/20 sz.), 

4. A népképviselők megválasztásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 35/00,  

57/03-SZKAB határozata, 72/03-egyéb törvény, 75/03 – egy. törv. kiig., 18/04, 101/05-egyéb 

törvény, 85/05-egyéb törvény, 28/11-AB határozata , 36/11, 104/09-egyéb törvény, 12/20 és 68/20 

szám), 

5. Egységes választói névjegyzékről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09 és  

99/11 szám és 

6. Egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására szolgáló utasítás (SZK  

Hivatalos Közlönye, 15/12, 88/18 és 67/20 sz.). 

 

A felsorolt előírások alapján a határidők a következők: 

Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

I. Választások kiírása és a választási ügyletek kezdete 

1.  Választások kiírása (Határozat 1. pontja) 
a választásokat 2020. június 

21-re írták ki 

2.  választási ügyletek végzése (Határozat 2. pontja) 2020. március 4-től 

3.  

Űrlapok formájának és tartalmának meghatározása 

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 19. és 23. 

szakasza) 

2020. március 6. 24,00 h 

II. Polgárok értesítése a jelöltlistákat benyújtók választási kampányairól 

4. 

Polgárok értesítése a jelöltlistákat benyújtók választási 

kampányairól és a jelöltlistákon szereplő jelöltekről, 

valamint a választások szempontjából fontos egyéb 

eseményről (A helyhatósági választásokról szóló törvény 4. 

szakasza 1. bekezdése és 27. szakasza) 

a választási eljárás ideje 

alatt, kivéve a 

kampánycsendet 
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Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

5. 
Választási propaganda, választással kapcsolatos 

összejövetelek és eredmények közzétételének tilalma 

2020.  június 18. 24,00 h- a 

szavazóhelyek bezárásáig, 

azaz 2020. június 21. 20,00 

h 

III.  Választói névjegyzékek 

6. 

Polgárok értesítése, miszerint betekinthetnek a választói 

névjegyzékbe, és kérhetik a bejegyzést, törlést, módosítást, 

vagy a választói névjegyzék kiigazítását (Az egységes 

választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasza 1. 

bekezdése)  

2020. május 11-től a 

választói névjegyzék 

lezárásáig) 

7. 

Választói névjegyzék lezárása 

(Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 17. 

szakasza 1. bekezdése) 

2020. június 5. 24,00 h 

8. 

Választói névjegyzék lezárásáról szóló végzés megküldése 

(Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 17. 

szakasza 2. bekezdése) 

a választói névjegyzék 

lezárásától számított 24 órán 

belül  

9. 

Választói névjegyzék hitelesített kivonatának kézbesítése a 

Községi Választási Bizottságnak (Az egységes választói 

névjegyzékről szóló törvény 19. szakasza) 

a választói névjegyzék 

lezárásáról szóló végzés 

meghozatalától számított 48 

órán belül 

10. 

A választópolgárok össz számának megjelenítése 

Kishegyes Község Hivatalos Lapjában (Az egységes 

választói névjegyzékről szóló törvény 18. szakasza) 

azonnal a választópolgárok 

össz számának közlését 

követően 

11.  

Választópolgár választói névjegyzékbe való bejegyzése, 

annak lezárását követően, a közigazgatási ügyletekkel 

megbízott minisztérium aktusa alapján (Az egységes 

választói névjegyzékről szóló törvény 20. szakasza) 

2020. június 17. 24,00 h 

12.  

Választópolgárok végleges számának megállapítása és 

megjelenítése Kishegyes Község Hivatalos Lapjában (Az 

egységes választói névjegyzékről szóló törvény 20. 

szakasza 1. bekezdése) 

2020. június 18. 24,00 h 

IV.  Szavazóhelyek és szavazatszedő bizottságok 

13. 

A szavazóhelyek számának és címének meghatározása és 

megjelenítése Kishegyes Község Hivatalos Lapjában 

(A népképviselők megválasztásáról szóló törvény 34. 

2020. május 31. 24,00 h 
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Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

szakasza 1. bekezdése 7. pontja) 

14. 

Az állandó összetételű szavazatszedő bizottságok 

elnökének és tagjainak kinevezése (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 16. szakasza 5. bekezdése) 

2020. június10. 24,00 h  

15. 

Az állandó összetételű szavazatszedő bizottságok 

kinevezéséről szóló végzés továbbítása a jelöltlistákat 

benyújtóknak (A helyhatósági választásokról szóló törvény 

16. szakasza 6. bekezdése) 

a végzés meghozatalától 

számított 48 órán belül  

V. Kibővített összetételű, választásokat lefolytató szervek 

16. 

Végzés arról, hogy a tanácsnok-jelöltek listáját benyújtó 

eleget tesz-e azon feltételeknek, amelyek alapján képviselőt 

adhat a kibővített összetételű, választásokat lefolytató 

szervekbe, mégpedig a következőkbe: 

-Községi Választási Bizottság (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 14. szakasza 6. bekezdése) 

-Szavazatszedő bizottság (A helyhatósági választásokról 

szóló törvény 16. szakasza 3. bekezdése, a 14. szakasz 6. 

bekezdésével kapcsolatosan) 

 

a jelöltlista kihirdetésének 

napján 

17. 

Azon szóló végzés továbbítása, miszerint eleget tesz-e, 

vagy nem tesz eleget azon feltételeknek, amelyek alapján 

képviselőt adhat a kibővített összetételű, választásokat 

lefolytató szervbe (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 14. szakasza 7. bekezdése) 

a végzés meghozatalától 

számított 24 órán belül  

18. 

A kibővített összetételű, választásokat lefolytató szervek 

képviselői meghatározásáról szóló végzés meghozatala (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza 7. 

bekezdése) 

A kibővített összetételbe 

bekerülő személyekről szóló 

értesítés fogadásának 

napjától számított 24 órán 

belül  

VI. Megválasztható jelöltek listája 

19. 

Megválasztható jelöltek listájának benyújtása (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 19. szakasza 1. 

bekezdése) 

2020. június 5. 24,00 h  

20. 

Megválasztható jelöltek listájának visszavonása (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 21. szakasza 1. 

bekezdése) 

megválasztható jelöltek 

összesített listája 

megállapításának napjáig, 



19.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2020.év 13.oldal 

 

Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

illetve 2020.  június 9. 24,00 

h   

21. 

Megválasztható jelöltek listájának kihirdetése (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 24. szakasza 1. 

bekezdése) 

azonnal az átvételt 

követően, de legkésőbb a 

megválasztható jelöltek 

listája és szükséges 

dokumentáció átvételétől 

számított 24 órán belül  

22. 

 A megválasztható jelöltek listája kihirdetéséről szóló 

végzés továbbítása (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 24. szakasza 2. bekezdése) 

haladéktalanul 

23. 

A megválasztható jelöltek összesített listájának 

meghatározása és közzététele (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 26. szakasza 1. és 3. 

bekezdése) 

2020. június 10. 24,00 h 

24. 

A benyújtott, megválasztható jelöltek listájába és 

dokumentációba való betekintés (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 26. szakasza 4. bekezdése) 

megválasztható jelöltek 

összesített listájának 

közzétételétől számított 48 

órán belül 

VII. Választások lefolytatása 

25. 

A választópolgárok értesítése a választás megtartásának 

napjáról és idejéről (A népképviselők megválasztásáról 

szóló törvény 54. szakasza 1. bekezdése) 

 

2020. június 15. 

26. 

Választási anyag szavazatszedő bizottságok részére történő 

átadása (A népképviselők megválasztásáról szóló törvény 

62. szakasza 2. bekezdése) 

 

legkésőbb 2020. június 18. 

24,00 h  

27. 

Szavazóhelyek megnyitása és szavazás (A népképviselők 

megválasztásáról szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése) 

 

 

2020. június 21. 7,00-20,00 

28. 

A választási anyagba való betekintés a választásokat 

követően (A helyhatósági választásokról szóló törvény 32. 

szakasza) 

2020. június 26. 24,00 h 

VIII.  Választási eredmények megállapítása és közzététele 
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Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

29. 

Szavazási eredmény megállapítása a szavazóhelyen, és a 

választási anyag átadása a Községi Választási Bizottságnak 

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 38. szakasza 

1. bekezdése) 

legkésőbb 2020. június 22. 

4,00 h 

30. A választási eredmények megállapítása (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 39. szakasza 1. bekezdése) 
2020. június 22. 20,00 h 

31. 

Tanácsnoki mandátumok elosztása a Községi Választási 

Bizottság részéről (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 41. szakasza 4. bekezdése) 

 

2020. június 22. 20,00 h 

32. 
Választási eredmények közzététele (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 44. szakasza) 
2020. június 22. 20,00 h 

IX. Választójog védelme 

33. 

A jelöltség, választás lefolytatása, eredmények 

megállapítása és közzététele során észlelt 

szabálytalanságokra tett ellenvetés benyújtása a Községi 

Választási Bizottságnak  

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 52. szakasza) 

a határozat meghozatalának 

napjától, illetve a művelet 

végrehajtásától vagy a 

mulasztástól számított 24 

órán belül 

34. 

A Községi Választási Bizottság végzést hoz az 

ellenvetéssel kapcsolatban, és továbbítja azt (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 53. szakasza) 

 

az ellenvetés átvételétől 

számított 48 órán belül 

35. 

Panasz benyújtása a Közigazgatási bíróságnak a Községi 

Választási Bizottság végzése ellen (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 54. szakasza 1. bekezdése) 

a végzés kézbesítésétől 

számított 24 órán belül  

36. 

Panasszal kapcsolatos minden adat megküldése a 

Közigazgatási bíróságnak (A helyhatósági választásokról 

szóló törvény 54. szakasza 2. bekezdése) 

azonnal, de legkésőbb 12 

órán belül 

37. 

A Közigazgatási bíróság döntést hoz a panasszal 

kapcsolatban (A helyhatósági választásokról szóló törvény 

54. szakasza 4. bekezdése) 

legkésőbb a panasz 

átvételétől számított 48 órán 

belül 

X.  A mandátumok elosztása és a tanácsnok megválasztásáról szóló bizonylat kiadása 

38. A Községi Választási Bizottság kiosztja a tanácsnoki 

mandátumokat a jelöltlistán szereplő jelölteknek, a 
2020. július 2. 
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jelöltlistán lévő sorrendben, az első jelölttől kezdve (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakasza) 

39. 

A Községi Választási Bizottság kiadja a megválasztásról 

szóló bizonylatot (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 54. szakasza) 

a mandátum, jelöltlistán 

szereplő jelöltek részére 

történő kiosztását követően  

XI. Jelentés benyújtása és a mandátum megerősítése 

40. 

A Községi Választási Bizottság jelentés nyújt be a 

kishegyesi községi képviselő-testületnek a lebonyolított 

választásokról, a képviselő-testület alakuló ülésének 

összehívása érdekében 

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 

1. bekezdése 10. pontja és 56. szakasza 2. bekezdése) 

a választási eredmények 

közzétételének napjától 

számított 15 napon belül 

XII. Határidőnapló megjelenítése 

A jelen Határidőnaplót meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szám:013-2-41/2020-02 

 

 

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

 

Zoran Pustahija, s.k. 

a bizottság elnöke 
 

____________________ . ____________________ 
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118. 

 

REPUBLIKA SRBIJA 

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA 

OPŠTINA MALI IĐOŠ 

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ    

BR.: V 820-1-11/2020 

Dana 13.05.2020.  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 13.05.2020. godine donosi  

 

ZAKLJUČAK  

 

Član 1. 

Dozvoljava se Javnom Preduzeću „Komunal“ Mali Iđoš  obezbjeđivanje uslova za prodaju 

na pijačnim prostorima na teritoriji opštine Mali Iđoš uz poštovanje svih bezbјednosnih mјera koje 

se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-

2 (organizovanje procesa rada koji obezbјeđuje održavanje socijalne distance, odnosno 

međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu upotrebu zaštitnih 

sredstava tj. maski i rukavica, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova) saglasno zakonu i 

propisima iz oblasti bezbјednosti i zdravlja na radu. 

Član 2. 

 

Ovaj Zaključak se primјenjuje od 13.05.2020. godine. 

 

Član 3. 

 

Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i putem sredstava javnog 

informisanja. 

 

Komandant štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš 

Marko Lazić, s.r. 

____________________ . ____________________ 
 

 

119. 
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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. 

_______________________________________________________________________________ 
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. 

_______________________________________________________________________________ 


