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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 217-7-25/2020-II 
Дана: 30.04.2020. 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), 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), Одлуке о ублажавању мере 
ограничења кретања током ванредног стања („Службени гласник РС“, број 63/2020) и 
Одлуке о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на 
јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана („Службени гласник РС“, 
број 63/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 30. априла 2020. године дoноси 
следећу 

НАРЕДБУ 
o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II

од 27.04.2020. године 

I. 

У тачки 2. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 
27.04.2020. године став 7. мења се и гласи: 
„За време првомајских празника дозвољава се кретање на јавним местима, односно ван 
станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства 
(окућница) у суботу 2. маја и у недељу 3. маја 2020. године од 05 до 18 часова. 

Лицима са навршених 65 година дозвољено је кретање и у петак 1. маја 2020. године у 
трајању од два пута по 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места 
пребивалишта, односно боравишта.“ 

Тачка 2а. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 
27.04.2020. године мења се и гласи: 
„2а Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за 
рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера прописаних Одлуком Владе 
РС.“ 
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II 
Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 
27.04.2020. 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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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 217-7-26/2020-II 
Дана: 30.04.2020. 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 63/2020), 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 30. априла 2020. године доноси следећу 

НАРЕДБУ 
o изменама Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020.

године 

I 

Став 1. и 2. тачке 1. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 
27.04.2020. године мењају се и гласе: 
„1. Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у 
области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно 
пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно 
у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену 
прописаних превентивних мера. 

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. 
ове одлуке на начин из тачке 3. ове одлуке 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 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада 
који обезбеђује одржавање социјалне 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 и рукавица 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 стаклене, пластичне или сличне 
баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних 
средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном 
простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера.“ 
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Став 1. тачке 3. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 
27.04.2020. године мења се и гласи: 
„3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и 
осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током 
трајања ванредног стања, на територији општине Сента, према следећем: 

1) Понедељак – недеља најдуже од 07.00  до 17.00 часова;
2) Петком од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година

и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку
Министарства трговине, туризма и телекомуникације;

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са 
процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.“ 

II 
Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 
27.04.2020. 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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На основу члана 27а став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 
члана 66. става 1. тачке 43. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, број 
4/2019), Општинско веће општине Сента на седници одржаној 27. 04. 2020. године, донело 
је  

О Д Л У К У 
О ОДОБРЕЊУ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 

И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ЗАКУПОДАВАЦ ОПШТИНА СЕНТА 

I 
Закупцима пословних простора и спортских објеката чији је закуподавац општина Сента, 
којима је наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације или одлуком Владе 
Републике Србије, а везано за ванредно стање које је проглашено дана 15. 03. 2020. 
године, забрањено обављање делатности за време трајања ванредног стања, одобрава се 
одлагање плаћања закупнине до 31. 12. 2020. године, без наплате камате, почев од 
закупнине за месец април 2020. године, а закључно са закупнином за месец укидања 
ванредног стања. 

II 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Образложење: 

Дана 15. 03. 2020. године председник Републике, председник Народне Скупштине и 
председник Владе Републике Србије су донели Одлуку о проглашењу ванредног стања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 29/2020).   

Дана 20. 03. 2020. године Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 
донела је Уредбу о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања 
економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 38/2020).   

Дана 21. 03. 2020. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о ограничењу 
пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење 
услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 39/2020).   

Дана 21. 03. 2020. године Влада Републике Србије донела је Одлуку 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 Републике 
Србије“, број 39/2020).   

Дана 17. 03. 2020. године Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента под 
бројем 217-7-2/2020-II донело је Наредбу („Службени лист општине Сента“, број 5/2020) 
којом се (између осталог) налаже обустављање рада у свим спортским објекатима и 
клубовима на територији општине Сента.  

Дана 23. 03. 2020. године Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента под 
бројем 217-7-8/2020-II донело је Наредбу („Службени лист општине Сента“, број 10/2020) 
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којом се (између осталог) забрањује сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића 
у свим угоститељским објектима, непосредно у затвореном простору и у простору 
организованих башти на отвореном, на територији општине Сента (кафићи, ресторани, 
кафане, барови, кладионице и остали угоститељски објекти).  

Мада је дана 29. 03. 2020. године Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента 
својом Наредбом под бројем 217-7-11/2020-II („Службени лист општине Сента“, број 
12/2020) ставило ван снагу Наредбу из претходног става, истом Наредбом је (између 
осталог) поново забранило сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића свим 
правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, 
која обухвата продају хране и пића, непосредно у затвореном простору и у простору 
организованих башти на отвореном, на територији општине Сента. 

Дана 02. 04. 2020. године Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента под 
бројем 217-7-14/2020-II донело је Наредбу o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-11/2020-II 
од 29.03.2020. године („Службени лист општине Сента“, број 13/2020) којом се (између 
осталог) забрањује привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику да на 
територији општине Сента, док траје ванредно стање, обавља 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 
код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између 
пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава 
опасност од преношења заразне болести COVID-19. 

Мада је дана 21. 04. 2020. године Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента 
својом Наредбом под бројем 217-7-22/2020-II („Службени лист општине Сента“, број 
17/2020) ставило ван снагу Наредбу односно све њене измене и допуне из претходна 2 
става, истом Наредбом је (између осталог) поново забранило сервирање, послуживање и 
конзумирање хране и пића свим правним лицима и предузетницима који обављају 
делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, непосредно у 
затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, на територији 
општине Сента, као и обављање делатности 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 код којих је природа делатности 
пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као 
и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести 
COVID-19.  

С обзиром на горе наведено, а ради ублажавања економских последица насталих услед 
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, одлучено је као у диспозитиву. 

Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента           Председник Општинског већа општине Сента 
Општинско веће општине Сента 
Број: 4-24/2020-III  Рудолф Цегледи с. р. 
Дана: 27. 04. 2020. године  
С е н т а 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 19. - 

30.04.2020.  
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Садржај: 

58. 
НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ БР. 217-7-21/2020-II 
ОД 21.04.2020. ГОДИНЕ И 217-7-23/2020-II ОД 27.04.2020. ГОДИНЕ 
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59. 
НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА O ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ БР. 217-7-22/2020-II ОД 
21.04.2020. ГОДИНЕ И 217-7-24/2020-II ОД 27.04.2020. ГОДИНЕ 
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60. 
ОДЛУКA О ОДОБРЕЊУ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ 
ЗАКУПОДАВАЦ ОПШТИНА СЕНТА

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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