
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

С   Е   Н   Т   А 

БРОЈ 14. ГОДИНА  LV 

   04. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

User
Typewritten text

User
Typewritten text



 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 14. - 
04.04.2020.  

 

 

374 

 

48. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента 

Председник општине 

Број: 217-7-15/2020-II 

Дана: 04.04.2020. 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 Наредбе о ограничавању и забрани кретања лица 

на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 34/2020, 39/2020, 40/2020, 

46/2020 и 50/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за 

ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 04. априла 2020. 

године дoноси следећу 

 

НАРЕДБУ 
o изменама Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године 

 

I. 

 
Тачка 1. Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. 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; 

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима 

Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош. 

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период суботом, од 04 до 07 

часова.“ 
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Тачка 2. Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године мења се и гласи: 

„2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за 

становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену 

од 17 до 05 часова радним данима, као и од 13 часова суботом до 05 

часова понедељком. 

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца 

у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и недељом у периоду 

од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m 

удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, почев од 4. 

априла 2020. године. 

У време када је у складу са ст. 1. и 2. ове тачке излазак лица дозвољен, 

забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на 

јавном месту на отвореном простору. 

Забрана из става 3. ове тачке не односи се на родитеље са малолетном 

децом.“ 

 

II. 

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године остају непромењене. 

 

 

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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49. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента 

Председник општине 

Број: 217-7-16/2020-II 

Дана: 04.04.2020. 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 и 49/2020) и Наредбе о 

ограничавању и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 и 50/2020), имајући у виду уведене мере 

и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној 

дана 04. априла 2020. године доноси следећу 

 

НАРЕДБУ 

o изменама и допуни Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 

02.04.2020. године 

 

I 

Тачка 1. алинеја 2. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 

02.04.2020. године мења се и гласи: 

„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 08,00 до 16,00 часова, почев од петка, 03.04.2020. године, 

осим суботом када делатност обављају у временском периоду најдуже од 08,00 

до 12,00 часова.“  
 

Тачка 2. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. 

године мења се и гласи: 

„СКРАЋУЈЕ СЕ радно време објеката у којима се обавља делатност трговине 

добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских 

објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији 

општине Сента на временски период најдуже од 8,00 до 16,00 часова, почев од 

петка, 03.04.2020. године, осим суботом када делатност обављају у временском 

периоду најдуже од 08,00 до 12,00 часова.“ 
 

 

Тачка 3. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. 

године мења се и гласи 
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„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, почев од петка, 03.04.2020. године, према следећем: 

1) Понедељак – петак најдуже од 07.00  до 16.00 часова; 

2) Суботом најдуже од 08.00 до 12.00 часова; 

3) Суботом 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; 

4) Недеља је нерадни дан; 

5) 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. 

 

Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време 

у наведеним временским интервалима. 

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет 

квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.  
 

Тачка 5. алинеја 1. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 

02.04.2020. године мења се и гласи 

„Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији 

општине Сента у временском периоду од 5,00 до 17,00 часова, почев од петка, 

03.04.2020. године, осим суботом када делатност обављају у временском 

периоду најдуже од 05,00 до 13,00 часова.“ 
 

У тачки 8. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. 

године додају се став 2. и 3. који гласи: 

„Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз 

обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.  

 

Сва гробља на територији општине Сента биће затворена до даљњег, а отвориће се 

искључиво приликом обављања сахрана.“ 
 

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године и 217-7-14/2020-II од 

02.04.2020. године. године остају непромењене. 

 

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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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 

 

 


	Sl list nyito_SR_14.pdf (p.1)
	Sl list nyito_SR_08.pdf (p.1)
	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА


	01_Naredba o izmenama Naredbe o ogranicavanju i zabrani kretanja lica na teritoriji opstine Senta 04.04.2020. - Srpski.pdf (p.2-3)
	02_Naredba o izmenama i dopuni Naredbe o ogranicavanju rada objekata i taksi prevoznici 04.04.2020. - Srpski.pdf (p.4-6)

