
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  11 
19. МАРТ 

2020. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 

1 

На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.3.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Налаже се ЈКП „3.октобар“ Бор да затвори 

робну и бувљу пијацу почев од 20.03.2020. године. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора. 

 

3. Ову наредбу објавити у ’’Службеном листу 

града Бора’’. 

 

Број: 217-29/2020-I 

У Бору, 19.3.2020. године 

                                          

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                 КОМАНДАНТ, 

                                       Александар Миликић, с.р. 

 2 

На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.3.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Налаже се предузећу Центроисток АД Бор да 

спроведе све  хигијенско-санитарне мере, тако што ће на 

свим улазима и излазима објекта Зелена пијаца 

обезбедити лице које ће купцима и продавцима 

дезинфиковати руке и обућу приликом уласка и  изласка, 

почев од 20.03.2020. године.  

 

2. Налаже се продавцима на зеленој пијаци да 

обезбеде личну заштитну опрему, и то: рукавице и маску 

или прекривку преко уста и носа.  

 

3. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора.  

 

4. Ову наредбу објавити у ’’Службеном листу 

града Бора’’. 

 

Број: 217-30/2020-I 

У Бору, 19.3.2020. године 

                                             

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                 КОМАНДАНТ, 

                                       Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.03.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.Налаже се власницима угоститељских  

објеката да радно време утврде у временском интервалу 

од 06-17 часова, почев од 20.03.2020. године.  

 

2. Да спроведу све хигијенско-санитарне мере 

на улазима у  објекте  или башту, односно да на улазу у 

објекат изврше дезинфекцију руку и обуће гостију и 

запослених.  

 

3.Да запосленима обезбеде хигијенско-техничку 

заштиту: рукавице и маску или прекривку преко уста и 

носа.  

4. Да обезбеде да у објекту и башти може бити 

максимално један гост на 2м2.  

 

5. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора.  

 

6. Ову наредбу објавити у ’’Службеном листу 

града Бора’’. 

                           

  Број: 217-31/2020-I  

У Бору, 19.3.2020. године                     

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

КОМАНДАНТ, 

                                       Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.3.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

1. Налаже се власницима бензинских станица да 

почев од 20.03.2020. године спроведу све хигијенско-

санитарне мере на улазима у  објекте, односно да на 

улазу у објекат изврше дезинфекцију руку и обуће 

муштерија и запослених. 

 

2. Да запосленима обезбеде хигијенско- 

техничку заштиту: рукавице и маску или прекривку 

преко уста и носа. 

 

3. Да обезбеде да у објекту може бити  

максимално једна муштерија на 2м2.  
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4. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора.  

 

5. Ову наредбу објавити у ’’Службеном листу 

града Бора’’. 

  

Број: 217-32/2020-I 

У Бору, 19.03.2020. године                                            

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                                                                            

КОМАНДАНТ, 

                                       Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.3.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.Налаже се власницима фризерских, 

козметичких, самосталних радњи и привредних 

друштава, самосталних и других објеката да почев од 

20.03.2020. године спроведу све хигијенско-санитарне 

мере на улазима у  објекте, односно да на улаз у у објекат 

изврше дезинфекцију руку и обуће муштерија и 

запослених.  

 

2.Да запосленима обезбеде хигијенско-техничку 

заштиту: рукавице и маску или прекривку преко уста и 

носа.  

3.Да обезбеде да у објекту може бити 

максимално један купац на 2м2.  

 

4.Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора.  

 

5.Ову наредбу објавити у ’’Службеном листу 

града Бора’’. 

 

  Број: 217-33/2020-I 

У Бору, 19.3.2020. године 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                             КОМАНДАНТ, 

                                       Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.3.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.Налаже се власницима малопродајних  

трговинских објеката да почев од 20.03.2020. године 

спроведу све хигијенско-санитарне мере на улазима у  

објекте, односно да на улазу у објекат изврше 

дезинфекцију руку и обуће муштерија и запослених. 

 

2.Да запосленима обезбеде хигијенско-техничку 

заштиту: рукавице и маску или прекривку преко уста и 

носа.  

 

3.Да обезбеде да у објекту може бити 

максимално један купац на 2м2.  

 

4.Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора.  

 

5. Ову наредбу објавити у ’’Службеном листу 

града Бора’’. 

  

Број: 217-34/2020-I 

У Бору, 19.3.2020. године                                                  

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                      КОМАНДАНТ, 

                                          Александар Миликић, с.р. 
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 На основу члана 41. став 4., у вези члана 43. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 19.3.2020. године донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.Налаже се ЈКП „3.октобар“ Бор, ЈКП 

„Водовод“ Бор, Дом здравља Бор и Ветеринарској 

станици Бор да одмах након добијања ове наредбе 

започну дезинфекцију улица, тргова, тротоара и паркова. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора. 

 

3. Ову наредбу објавити у Службеном листу 

града Бора. 

 

Број: 217-35/2020-I 

У Бору, 19.03.2020. године                                                

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                    КОМАНДАНТ, 

                                                   Александар Миликић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  

  
 

 

 

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,  

ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


