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56.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-7-23/2020-II
Дана: 27.04.2020. 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, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), имајући у виду уведене мере и
ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници
одржаној дана 27. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године

I.
Тачка 1. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:
„1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите

становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван
станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства
(окућница), и то:
1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту
Сента, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и
сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60
минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно
боравишта;
2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима
Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош, изузев петком од 04 до 07 часова,
ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01
час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености
од места пребивалишта, односно боравишта.“
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У тачки 2. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године додаје се нови став 7. који гласи:

Изузетно од става 1. ове тачке, лицима која нису навршила 65 година забрањује се
кретање за време првомајских празника, од четвртка 30. априла од 18 часова до понедељка
4. маја до 05 часова, с тим што је у том периоду, поред времена из става 4. овог члана,
извођење кућних љубимаца дозвољено и у петак 1. маја од 08 до 10 часова, осим ако
Влада РС посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30. априла
2020. године, не одлучи друкчије.
II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године остају непромењене.

III
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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57.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-7-24/2020-II
Дана: 27.04.2020. 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), 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, 57/2020, 58/2020 и 60/2020) и Закључка Владе
(„Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења,
Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана
27. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године

I
Став 3. тачке 1. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

„Почев од 27. априла 2020. године приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу
наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 m2 под
условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава
безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији,
одржавање социјалне 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 и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника
услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) 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.“
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Став 2. тачке 2. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:
„Почев од 27. априла 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност

пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и
теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за
мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела
могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све
превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност
корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија,
подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком
појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене
галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) 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.“
II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године остају непромењене.

III
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:
56.
57.

НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ БР. 217-7-21/2020-II
ОД 21.04.2020. ГОДИНЕ
НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА O ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ БР. 217-7-22/2020-II ОД
21.04.2020. 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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