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209.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: В 820-1-11/2020
Дана: 03.09.2020. године
МАЛИ ИЂОШ
На основу члана 43. Закоиа о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“: број 87/18): а у вези са
Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“:
број 37/20): Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 11. ванредној
седници од 03.09. 2020.године доноси

НАРЕДБУ
I
1. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у објектима културе у
затвореном простору дозвољено је присуство највише 500 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.
2. Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору објеката
културе, дозвољено је присуство највише 500 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.
3. Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области
трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и
пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да
послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих
башти на отвореном - уз примену превентивних мера прописаних овом уредбом и
утврђених актом послодавца, сагласно закону и прописима из области безбедности и
здравља на раду.
4. Правна лица и предузетници из става 1. овог члана 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 одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два
лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и
уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну
употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених - за пружање услуга на
отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају
мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену
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стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и
подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника
услуга - за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан
план примене мера, као саставни део акта из става 1. овог члана.
5. Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту
и ноћни клубови неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана, док објекти
који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од
23.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 01.00 часа до 06.00 часова наредног
дана.
6. 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.
7. Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских
објеката ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова
наредног дана.
8. Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем
игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се
односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава
безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у
просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два
лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене,
пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова,
мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком
појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од
стране запослених тако и корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план
примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са
законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.
9. Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа општине Мали
Иђош преко инспекцијских служби.
II
Oва наредба ступа на снагу одмах.
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II
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.
____________________ . ____________________

38.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2020.év

5.oldal

209.
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI
HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA
Szám: V 820-1-11/2020
Kelt: 2020. szeptember 3-án
Kishegyes
A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő irányításról
szóló törvény 43. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 87/18 sz.), de a COVID-19 fertőző betegség
járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel kapcsolatban (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.)
alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara a 2020. szeptember 3-án
tartott 11. rendkívüli ülésén meghozza a következő
PARANCSOT
I.
1. Nyilvános kulturális-művelődési rendezvények zárt helyiségben törtőnő megtartása
esetén legfeljebb 500 látogató tartózkodhat bent egyidejűleg, mégpedig úgy, hogy minden második
ülőhely szabad legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény
szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.
2. Amennyiben nyitott terepen tartják a nyilvános kulturális-művelődési rendezvényt,
legfeljebb 500 látogató tartózkodhat ott egyidejűleg, úgy, hogy a látogatók között legalább másfél
méter távolság kell hogy legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind
az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.
3. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik étel és ital árusítását magába
foglaló kiskereskedelmi tevékenységet vagy vendéglátóipari szolgáltatást folytatnak, végezhetik
azt, vagyis kiszolgálhatják a vendégeket zárt térben és szabadtéri kerthelyiségekben is – a jelen
paranccsal előírt és a munkáltató okiratában megszabott megelőző intézkedések alkalmazásával, a
törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak
megfelelően.
4. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jogi személyek és vállalkozók kötelesek a dolgozók és
a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe
vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a
COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon
történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két
méteres távolságot, a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden
egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után, a dolgozóknak kötelezően védőfelszerelést, vagyis
maszkot kell viselniük a szabadtéren nyújtott szolgáltatás alatt, továbbá a zárt helyiségben csak
korlátozott számú személy tartózkodhat, ha pedig a vendégek között kevesebb mint két méter a
távolság, akkor a szolgáltatás nyújtásához üvegből, műanyagból vagy hasonló anyagból készült
akadályokat kell használni, a helyiségeket és a padlózatot kötelezően fertőtleníteni kell, és a
vendégeknek is védőfelszerelést – maszkot kell viselniük a zárt térben nyújtott szolgáltatás idején),
és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, a jelen szakasz 1.
bekezdésében foglalt okirat szerves részeként.
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5. A vendéglátóipari létesítmények nyitvatartási idejét oly módon kell korlátozni, hogy a
kerthelyiséggel nem rendelkező létesítmények és éjszakai klubok 23.00 órától 06.00 óráig zárva
tartanak, míg a kerthelyiséggel rendelkező üzletek az üzlet zárt részében 23.00 órától, szabadtéri
részében (a kerthelyiségben) pedig 01.00 órától 06.00 óráig nem nyújthatnak vendéglátóipari
szolgáltatást.
6. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik olyan kereskedelmi központokban
vagy hasonló objektumokban értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást, amelyekben
kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, és melyekben a szolgáltatást olyan kisebb üzletekben
nyújtják, melyekbe nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat
igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők
biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19
fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő
megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres
távolságot, továbbá a zárt helyiségben csak korlátozott számú személy tartózkodhat, ha pedig a
vendégek között kevesebb mint két méter a távolság, akkor a szolgáltatás nyújtásához üvegből,
műanyagból vagy hasonló anyagból készült akadályokat kell használni, biztosítani a bútorok,
gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott
szolgáltatás után,, és a dolgozóknak és a vendégeknek is védőfelszerelést – maszkot kell
viselniük), és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, ami a
kockázatkezelési okirat részét képezi, amit a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.
7. Az üzletek, kereskedelmi központok és egyéb kiskereskedelmi létesítmények nyitvatartási idejét
korlátozni kell oly módon, hogy azok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak.
8. A különleges és klasszikus szerencsejátékokat rendező jogalanyok folytathatják
tevékenységüket azzal, hogy kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők
tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és
egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés
terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő
megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres
távolságot, a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes
vendégnek nyújtott szolgáltatás után, a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően
védőfelszerelést, vagyis maszkot kell viselniük) és erről külön tervet kell készíteniük az
intézkedések alkalmazására, ami a kockázatkezelési okirat részét képezi, amit a törvénynek és a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell
meghozni.
9. A jelen parancs intézkedései alkalmazásának felügyeletét a községi kommunális felügyelőség
végzi.
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
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foglalkozó törzskarának parancsnoka
____________________ . ____________________
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209.
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: V 820-1-11/2020
Dana: 03.09.2020. godine
MALI IĐOŠ
Na osnovu člana 43. Zakoia o smanjenju 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 37/20): Opštinski štab za
vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 11. vanrednoj sjednici od 03.09. 2020.godine donosi

NAREDBU
I
1. Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u objektima kulture u
zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako
da svako drugo mjesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski
posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.
2. Kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na otvorenom prostoru objekata kulture,
dozvoljeno je prisustvo najviše 500 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.
3. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju djelatnost u oblasti trgovine na malo i
usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu djelatnost, odnosno
pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom
prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom - uz primjenu preventivnih mjera
propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz
oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu.
4. Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da, u odnosu na zaposlene i
korisnike usluga, primjene sve preventivne mjere od uticaja na bezbjednost i zdravlje
zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne
bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke
distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra,
obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge
svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane
zaposlenih - za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mjere ograničenog broja lica u
prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz
primjenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova,
obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika
usluga - za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan
primjene mjera, kao sastavni dio akta iz stava 1. ovog člana.
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5. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničava se tako da objekti koji nemaju baštu i
noćni klubovi neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana, dok objekti koji
imaju baštu neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom dijelu objekta od 23.00 časa, a
u otvorenom dijelu objekta (bašti) od 01.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
6. 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, primjene sve preventivne
mjere od uticaja na bezbjednost 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 primjene mjera, koji je sastavni dio akta o
procjeni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbjednosti i zdravlja
na radu.
7. Radno vrijeme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih
objekata ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova
narednog dana.
8. Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u
objektima pod uslovom da budu primjenjene sve preventivne mjere koje se odnose na
sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbjednost
zaposlenih i bezbjednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje
fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a
u slučaju manjeg rastojanja uz primjenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna
dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene
usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski,
kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan
primjene mjera, kao sastavni dio akta o procjeni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i
propisima iz oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu.
9. Nadzor nad primjenama mjera ove naredbe vršiće Opštinska uprava opštine Mali Iđoš
preko inspekcijskih službi.
II
Ova naredba stupa na snagu odmah.
II
Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“, i putem sredstava javnog
informisanja.
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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.
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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.
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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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