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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 217-15-4/2020-II-02 
Дана: 23.07.2020. године 
Сента 

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) 
и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном 
болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 
35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 
66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 и 100/2020), 
Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 
23. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ 

I 

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ да за време боравка на јавним местима у затвореном простору,
грађани обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од
најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству,
односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.
На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање
између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на
аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавних
установа, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред
улаза у објекте јавне намене.

3. НАРЕЂУЈЕ СЕ привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да
тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно башту уз примену
одговарајућих мера заштите.
Угоститељски објекти морају примењивати све превентивне мере које се односе на
спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2,
којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, уз
обавезно ношење заштитних маски и поштовања растојања од најмање један и по
метар.
ОГРАНИЧАВА СЕ рад ресторана, кафића, ноћних клубова и других
угоститељских објеката, на временски период најдуже од 06,00 до 23,00 часова.

4. ОГРАНИЧАВА СЕ одржавање прослава, свадби, крштења, даћа и других
окупљања на отвореном и затвореном простору, на највише 20 присутних лица.
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Ограничење важи како за јавни простор (ресторани, сале, играонице и 
слично), тако и за приватни простор (куће, станови и слично). 
 

5. ОГРАНИЧАВА СЕ број лица који присуствују сахрани, на највише 20 лица. 
НАЛАЖЕ СЕ ЈКПС Сента да спроводи контролу ове мере. 
 

6. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана се наставља и 
организоваће се у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку, 
опрема и просторија).  
 

7. НАЛАЖЕ СЕ поштама и банкама да ограниче број клијената према броју 
активних шалтера у сали. 
НАЛАЖЕ СЕ свим банкама да поред својих банкомата поставе апарате за 
дезинфекцију руку и обавезно врше дезинфекцију банкомата. 
 

8. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом 
обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију 
возила. 
 

9. НАЛАЖЕ СЕ верским објектима да приликом обреда примењују мере заштите 
(маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).  
 

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ стамбеним заједницама дезинфекција заједничких просторија и 
прилаза зградама најмање једном дневно.  
 

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна употреба заштитне маске на свим пијацама на 
територији општине Сента.  
Ова мера се односи на продавце, купце и раднике пијаце.  
 

12. Обуставља се рад Градског базена. 
 

13. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом 
задужени органи.  
Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног 
лица. 
 

II 
 

1. Препоручује се свим грађанима, који су били у непосредном контакту са особом 
којој је утврђено да је заражено заразном болешћу COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2, да избегавају контакте са другим лицима и остану у самоизолацији. 
  

2. Препоручује се одлагање свадби, крштења и других прослава.  
 

3. Препоручује се родитељима да децу привремено не доводе у предшколску 
установу, уколико постоје било какви други услови за њихово чување.  

456



III 
 

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Сента од 13.07.2020. године („Службени лист општине Сента“, бр. 24/2020). 
 
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу 
општине Сента. 

 

 

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента 
 
                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р. 
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Садржај: 
 

85. 
НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
СЕНТА 455 

 
 
 
 

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

OДГОВОРНИ  
УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине 
општине Сента 
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