СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 34. ГОДИНА LV
18. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

178.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-30/2020-II
Дана: 18.11.2020. 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 Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени
гласник Републике Србије“, број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020,
120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине
Сента, на својој седници одржаној дана 18. новембра 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ
I
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ ношење заштитних маски у затвореном простору, а за хроничне
болеснике и на отвореном простору.
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 ношење маски на пијацама.

НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКСП Сента да рад пијаца организује тако да сва лица (продавци и
купци) обавезно носе заштитне маске и да се спречи груписање лица, те да одреди
запослене који ће вршити контролу ових мера.
4. ЗАБРАЊУЈУ СЕ масовна окупљања свих врста на отвореном и затвореном
простору где је више од 5 људи (рођендани, венчања, крштења, славе, даће итд).
Забрана се односи за јавни простор (ресторани, сале, играонице и слично) и за
приватни простор (куће, станови и слично).
5. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских објеката и објеката у којима се
организују игре на срећу тако да ти објекти неће радити од 21 до 06 часова
наредног дана.
ОГРАНИЧАВА СЕ број гостију за једним столом на 2 лица.
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ОГРАНИЧАВА СЕ ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и
гласан говор.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана
дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица
који се додирују рукама и шанкова.
ОГРАНИЧАВА СЕ број гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту.
Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.
6. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору
(позориште и сл.) дозвољено је присуство гостију тако да најмање два седишта
буде размака између гледалаца.
Сви гледаоци су дужни да носе маске.
Радно време јавних културно-уметничких установа ограничава се тако да ти
објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
7. Верски обреди ће се обављати на јавним местима у затвореном и отвореном
простору на тај начин да између окупљених лица мора постојати растојање од
најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.
Сва присутна лица су дужна да носе маске.
8. ОГРАНИЧАВА СЕ број лица који присуствују сахрани, на највише 20 лица.
НАЛАЖЕ СЕ ЈКПС Сента да спроводи контролу ове мере.
9. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време продавницама у којима се обавља трговина на
мало (супермаркети и друге неспецијализоване продавнице, разне специјализоване
продавнице, пекаре и слично), изузев радног времена апотека, бензинских пумпи и
угоститељских и других објеката који врше доставу хране (искључиво за доставу
хране) тако да ти објекти неће радити од 21 до 05 часова наредног дана.
НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна дезинфекција рукохвата потрошачких колица и корпи у
продавницама у којима се обавља трговина на мало.
Број потрошача се ограничава према следећим критеријумима:
- највише 2 потрошача у продавницама површине продајног објекта до 60 m²;
- највише 15 потрошача у продавницама површине продајног објекта од 60 до 300
m²
- највише 40 потрошача у продавницама површине продајног објекта од 300 m².
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У продавницама је обавезно ношење заштитних маски, спровођење мера
дезинфекције, као и истицање обавештења о максималном броју потрошача који
могу истовремено боравити у том продајном објекту.
Одговорна лица у овим објектима дужна су да обезбеде контролу уласка
потрошача.
10. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника услуга који истовремено бораве у фризерским,
козметичким салонима и салонима лепоте, тако да растојање између два корисника
буде најмање 1,5 метра, уз обавезно ношење заштитних маски од стране запосленог
и корисника услуге.
На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и
кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна
дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при
уласку у салон).
Пријем корисника услуга вршиће се путем заказивања.
Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.
11. ОГРАНИЧАВА СЕ број особа које истовремено бораве у спортској хали,
фискултурним салама, теретанама, фитнес клубовима и слично, тако да удаљеност
међу овим лицима буде најмање 1,5 метра у свим правцима, а за сваког корисника
мора постојати простор за вежбање од најмање 10 m².
ОГРАНИЧАВА СЕ број особа које истовремено бораве унутар комплекса
затвореног базена на 20 лица.
После сваке групе вежбача, а пре уласка у салу следеће групе, потребно је
спровести чишћење, прање и дезинфекцију просторија средством на бази хлора и
извршити проветравање просторија, најмање пола сата након чишћења.
Не препоручује се коришћење вештачке вентилације и клима уређаја.
У примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести
COVID-19 у свом раду клубови морају примењивати следеће мере:
а) На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
б) На почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и
дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизите за вежбање,
као и под клуба, док је у току радног дана неопходно проветравати све просторије
што чешће,
в) Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити
дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
г) Сви запослени током целокупног радног времена морају носити заштитне маске,
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д) Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне
хигијене,
ђ) Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке
употребе.
Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.
12. НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента да свакодневно врши дезинфекцију свих јавних
површина (пијаце, улази испред јавних установа итд.), а по налогу команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације и установа.

НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента да за потребе грађана општине Сента обезбеди
довољну количину дезинфекционог средства (натријум хипохлорита), који ће
грађанима бити доступан у свим месним заједницама, заједно са упутством за
употребу.
НАЛАЖЕ СЕ свим месним заједницама са територије општине Сента да
организују грађанима поделу дезинфекционог средства (натријум хипохлорита).
13. НАЛАЖЕ СЕ управницима стамбених заједница да воде рачуна о појачаној
хигијени у стамбеним зградама (у улазним вратима, ходницама и др.)
14. ОГРАНИЧАВА СЕ број клијената у поштама и банкама према броју активних
шалтера у сали.
ОБАВЕЗНО ЈЕ ношење заштитних маски, уз држање физичке достанце између
лица од најмање 1,5 метра.
НАЛАЖЕ СЕ свим банкама да поред својих банкомата поставе апарате за
дезинфекцију руку и обавезно врше дезинфекцију банкомата.
15. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом
обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију
возила.
16. ОБАВЕЗНО ЈЕ ношење заштитних маски у свим привредним друштвима на
територији општине Сента у затвореним просторијама, а препоручује се ношење
визира.
ОБАВЕЗНО ЈЕ постављање дезо-баријере на улазу у привредно друштво, а
препоручује се и мерење телесне температуре.
У привредним друштвима које имају мензе, обавезна је социјална дистанца између
столова. Држање растојања између радника неопходно је и током трајања паузе, у
свлачионицама и слично.
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17. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом
овлашћени органи.
Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног
лица.

II
1. Препоручује се свим грађанима самоизолација у трајању од 10 до 14 дана, који су
били у контакту са потврђеним случајем, док Влада Републике Србије односно
други надлежни орган не одлучи другачије.
2. ОБРАЗУЈЕ СЕ контакт центар у циљу пружања информација и помоћи грађанима
и налаже се Општинској управи општине Сента да обавести јавност о бројевима
телефона контакт центра.
Телефонски бројеви контакт центра су 024/655-452 и 064/872-5320 који ће бити
доступни свим грађанима, сваког дана од 09,00 до 13,00 часова, почев од дана 19.
новембра 2020. године.

III
Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Сента од 23.07.2020. године, од 31.07.2020. године и од 20.08.2020. године
(„Службени лист општине Сента“, бр. 26/2020, 27/2020 и 28/2020).
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:
178.

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

OДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине
општине Сента
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