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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 217-7-2/2020-II 
Дана: 17.03.2020. године 
Сента 

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. 
закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 29/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 31/2020), Уредбе о организовању рада послодавца за време 
ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020) и Наредби о забрани окупљања у 
Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, 
број 30/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 17. марта 2020. године дноси 
следећу 

НАРЕДБУ 

I 
1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ сазивање и одржавање зборова и свих других окупљања грађана

општине Сента на отвореном простору (што подразумева и окупљање на дечјим
игралиштима);

2. ЗАБРАЊУЈУ СЕ у затвореном простору сва окупљања (спортске, културне и
друге манифестације) на територији општине Сента, осим окупљања која су од
посебног интереса за рад и функционисање државних органа и служби, за чије
одржавање посебно одобрење у складу са Одлуком Владе издаје министар
унутрашњих послова;

3. ОБУСТВЉА СЕ рад предшколских установа и дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју на територији општине Сента и сва окупљања удружења
пензионера и пензионерских клубова на територији општине Сента;

4. ОБУСТАВЉА СЕ рад у свим спортским објекатима и клубовима на територији
општине Сента, почев од уторка, 17.03.2020. године;

5. УВОДИ СЕ скраћено радно време свих угоститељских објеката (ресторана,
кафана, барова и осталих угоститељских објеката) на 8,00 до 20,00 часова, почев
од уторка, 17.03.2020. године. У угоститељским објектима током радног времена у
затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лица, а
надлежне инспекције вршиће појачану контролу угоститељских објеката:

6. НАЛАЖЕ СЕ начелнику Општинске управе, јавним предузећима и установама
чији је оснивач општина Сента МЕРА да омогуће обављање послова ван
просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће) тешким хроничним
болесницима и лицима старијим од 60 година, као и женама које имају децу до 12
година старости;
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7. ОБРАЗУЈЕ СЕ мобилни тим за пружање подршке свим грађанима старијим од 65
година на територији општине Сента и контакт центар у циљу пружања
информација грађанима и налаже се Општинској управи општине Сента да
обавести јавност о бројевима телефона контакт центра;

8. ОБУСТАВЉА СЕ рад Услужног центра Општинске управе општине Сента и
МОЛЕ СЕ грађани да НЕ ДОЛАЗЕ ЛИЧНО у Градску кућу већ да се обрате на
телефонски број 024/655-444 за даље информације;

9. ОБУСТАВЉА СЕ рад Услужних центара јавних предузећа чији је оснивач
општина Сента.

II 
Наредбу објавити у Службеном листу општине Сента и примењује се од дана 
објављивања у истом. 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ДА ПРИМЕЊУЈУ 
ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ХИГИЈЕНЕ, ДА БУДУ ОДГОВОРНИ И ПОНАШАЈУ СЕ У 
СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА 
ЗДРАВЉА. ПОСЕБНО МОЛИМО ПОПУЛАЦИЈУ СТАРИЈУ ОД 65 ГОДИНА, 
НАШЕ ПЕНИЗОНЕРЕ ДА ОСТАНУ У СВОЈИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА И 
СМАЊЕ КОНТАКТЕ НА НАЈМАЊУ МОГУЋУ МЕРУ, А СВЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ 
ЗДРАВЉА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ СЕНТА. 

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента 

Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р. 
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Садржај: 
 

37. НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 345 

 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 

 




