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38.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-7-3/2020-II
Дана: 18.03.2020. 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) и Наредбе о ограничавању и забрани кретања лица
на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 34/2020), имајући у виду
уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на
својој седници одржаној дана 18. марта 2020. године дoноси следећу
НАРЕДБУ
I
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) на територији општине Сента, и то:
1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту
Сента;
2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима
Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош.
2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за
становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 20
до 05 часова.
3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:
1) здравствене раднике – са лиценцом;
2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране,
служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;
3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.
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4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је
неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.
5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се у складу са
Кривичним закоником.
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:

38.

НАРЕДБА: ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
СЕНТА

348

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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