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52.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-7-19/2020-II
Дана: 16.04.2020. 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) и Уредбе о мерама за време ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020,
49/2020, 53/2020, 56/2020 и 57/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења,
Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана
16. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од
04.04.2020. године и 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године
I.
Тачка 2. Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од 04.04.2020.
године и 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године мења се и гласи:
„2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за
становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену
од 17 до 05 часова радним данима, као и од 17 часова петком до 05
часова понедељком.

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца
у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом у
периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m
удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, почев од 4.
априла 2020. године.
Изузетно од става 1. и 2. ове тачке, за време ускршњих празника,
лицима која нису навршила 65 година забрањује се кретање од петка
17. априла од 17 часова до уторка 21. априла у 05 часова, с тим што је у
том периоду, поред времена из става 2. овог члана, извођење кућних
љубимаца дозвољено и у понедељак 20. априла од 08 до 10 часова.
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У време када је у складу са ст. 1. и 2. ове тачке излазак лица дозвољен,
забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на
јавном месту на отвореном простору.
Забрана из става 4. ове тачке не односи се на родитеље са малолетном
децом.
Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и
аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља
или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта,
односно боравишта.
II.
Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од
04.04.2020. године и 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године остају непромењене.
II
Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања
у истом.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.
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53.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-7-20/2020-II
Дана: 16.04.2020. 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), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у
области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима
и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020) и Уредбе о мерама за
време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020,
43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020 и 57/2020), имајући у виду уведене мере и
ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници
одржаној дана 16. априла 2020. године доноси следећу
НАРЕДБУ
o измени Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од
02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-18/2020-II од
09.04.2020. године
I
У тачки 8. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од
02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-18/2020-II од
09.04.2020. године став 3. мења се и гласи:
„Сва гробља на територији општине Сента биће отворена радним данима у
временском периоду од 07:00 до 16:00 часова. “
Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од
02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-18/2020-II од
09.04.2020. године остају непромењене.
II
Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном
објављивања у истом.
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.
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Садржај:

52.

53.

НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА O ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ БР. 217-7-10/2020-II ОД
29.03.2020. ГОДИНЕ, 217-7-15/2020-II ОД 04.04.2020. ГОДИНЕ И 217-717/2020-II ОД 09.04.2020. ГОДИНЕ
НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА O ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ БР. 217-7-11/2020-II ОД
29.03.2020. ГОДИНЕ, 217-7-14/2020-II ОД 02.04.2020. ГОДИНЕ, 217-7-16/2020-II
ОД 04.04.2020. ГОДИНЕ И 217-7-18/2020-II ОД 09.04.2020. ГОДИНЕ
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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
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