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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-30-4/2020-II
Дана: 11.12.2020. године
Сента
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 61. став 1. тачка 18. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента, бр. 4/2019), а на основу предлога Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Сента бр. 217-30-3/2020-II од 11. децембра 2020. године,
председник општине Сента доноси следећу
ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Сента
1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Сента, од дана
11.12.2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије
заразне болести COVID 19.
2. Доношењем ове Одлуке, до сада донете Наредбе и акти Општинског штаба за ванредне
ситуације везане за предузимање мера на спречавању ширења епидемије заразне болести
COVID 19 остају на снази.
3. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и
заштите живота и здравља становништва .
4. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине
Сента у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018).
5. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобанатског
управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Кикинди, Заводу за јавно здравље Кикинда,
јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и
спасавања са територије општине Сента.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине
Сента.
Председник 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

OДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине
општине Сента
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