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44. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента 

Председник општине 

Број: 217-7-9/2020-II 

Дана: 26.03.2020. 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 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), имајући у виду 

уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на 

својој седници одржаној дана 26. марта 2020. године доноси следећу 

 

НАРЕДБУ 

o изменама и допунама Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године 

 

I 

Тачка 1. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године мења се и гласи: 

„1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ 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. 

 

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, 

која обухвата продају хране и пића, ту делатност односно пружање услуга 

настављају да обављају искључиво у виду доставе хране и пића у временском 

периоду најдуже од 08 до 16 часова, почев од понедељка, 23.03.2020. године. 

 

Забрањује се рад кладионица.“ 

 

Тачка 5. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године допуњује се са алинејом 2. 

која гласи: 

„Налаже се такси превозницима на територији општине Сента да приликом 

обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију 

возила.“ 
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После тачке 5. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 6. која 

гласи: 

„6. Налаже се ЈКСП Сента и ЈП „Елгас“ да извршавају све писане и усмене 

наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента, на основу 

Одлуке о одређивању оспособљених правних лица и других организација у 

заштити и спасавању на територији општине Сента и Одлуке о одређивању  

привредних друштава и других правних лица који производе предмете и врше 

услуге од значаја за одбрану општине Сента.“ 

 

После тачке 6. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 7. која 

гласи: 
„7. Забрањује се јавно одржавање прослава (свадбе, рођендани, крштења и 

слично).“ 

 

После тачке 7. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 8. која 

гласи: 
„8. Сахрањивање грађана ће се вршити у кругу најближе родбине, уз претходну 

дозволу надлежне Полицијске станице, Министарства унутрашњих послова.“ 

 

После тачке 8. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 9. која 

гласи: 
„9. Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних 

органа општине које нису у сагласности са овом Наредбом до дана укидања 

ванредног стања у Републици Србији.“ 

 

 

II 

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном 

објављивања у истом. 

 

III 

Налаже се секретару Скупштине општине да у Службеном листу општине Сента објави 

пречишћен текст Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године и Наредбе бр. 217-7-

9/2020-II од 26.03.2020. године. 

 

 

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента 

 

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ.  
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ИЗДАВАЧ: Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   

УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 

 

 

 

 

Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444 
 ОДГОВОРНИ 
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