СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
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С Е Н Т А

66.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-15-3/2020-II-02
Дана: 13.07.2020. године
Сента
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018), а у вези са Наредбом о
проглашењу епидемије заразне болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС“, број
37/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници
одржаној дана 13. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ
I
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и
одржавање физичке дистанце од минимум 2 м на територији општине Сента.
2. За спровођење тачке 1. ове наредбе задужују се власници/корисници затворених
простора.
3. 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.
4. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим државним службеницима и шалтерским радницима да
обавезно користе маску у затвореном простору и на шалтерима и да то чине на
потпуно исправан начин.
5. НАРЕЂУЈЕ СЕ привредним субјетима 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 СОВИД19 изазване вирусом САРС-СоВ-2, којима се осигурава безбедност запослених и
безбедност корисника услуга. Угоститљски објекти се морају придржавати
инструкција и упутстава свих надлежих органа.
6. За спровођење тачке 5. ове наредбе задужују се привредни субјекти који обављају
угоститељску делатност.
7. 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).
8. 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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9. НАЛАЖЕ СЕ верским објектима да приликом обреда примењују мере заштите
(маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).
10. НАРЕЂУЈЕ СЕ стамбеним заједницама дезинфекуја 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. 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. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим
бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним
бројем људи.
2. Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере
заштите ( обавезна употреба маски, одржавање социјаслне дистанце, дезинфекција
руку, опрема и просторија итд.).
3. Родитељима се посебно препоручује да децу привремено не доводе у предшколску
установу, уколико постоје било какви други услови за њихово чување.
III
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује у Службеном листу општине
Сента.
АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ДА ПРИМЕЊУЈУ
ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ХИГИЈЕНЕ, ДА БУДУ ОДГОВОРНИ И ПОНАШАЈУ СЕ У
СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА И НАРЕДБАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА, А СВЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ СЕНТА.
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.
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НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА
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ИЗДАВАЧ:

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

KIADÓ:

Képviselő-testületiésvégrehajtásiosztály, Zenta, Főtér . 1.
Telefon: 024/655-444

OДГОВОРНИ
УРЕДНИК:
FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине
општине Сента
Stojkov Igor, oklevelesjogász, a Zentai KKT titkára
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