
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  18 
6. АПРИЛ 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1. Почев од 03.04.2020. године забрањује се 

окупљање више од две особе на једном месту у складу са 

мерама Владе Републике Србије. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 

 3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-63/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1. Почев од 03.04.2020. године забрањује се 

обављање такси превоза у време трајања забране кретања 

грађана према донетим мерама Владе Републике Србије. 

Такси превозници су дужни да редовно врше 

дезинфекцију својих возила као и да приликом превоза 

носе заштитне маске и рукавице. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 

 3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-64/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику Градске управе 

града Бора да матичној служби забрани издавање било 

којих докумената за лица која су на привремном раду у 

иностранству, односно лица која немају стално 

боравиште на територији града Бора за време трајања 

ванредног стања. 

 

2. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-65/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.НАРЕЂУЈЕ СЕ свим малопродајним 

објектима, пекарама (осим производних погона), киоска, 

објеката брзе хране којима је дозвољена продаја путем 

шалтера и испоруком на кућну адресу, пиљарама, 

занатским радњама, агенцијама и свим осталим 

продајним објектима да ускладе своје радно време 

према мерама које је усвојила Влада РС и то на следећи 

начин: 

- од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 

часова. 

- суботом: за грађане старије од 65 година од 

04.00 до 07.00 часова а за остале грађане од 08.00 до 

12.00 часова 

-недељом малопродајни објекти не раде. 

 

 2.Напред наведени субјекти могу да самостално 

одреде радно време у наведеним временским 

интервалима или да своје објекте потпуно затворе. 

 

 3. Број потрошача у малопродајним објектима 

може бити један потрошач на десет квадратних метара, 

уз поштовање општих мера превенције и физичке 

удаљености потрошача. 
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 Снабедевање објеката може да се обавља 

целодневно у складу са процедурама које дефинишу 

кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. 

 

 4. Дежурне апотеке и погребна предузећа 

изузимају се од утврђеног радног времена сем недеље. 

 

 5. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 

6. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-66/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1. Почев од 03.04.2020. године забрањује се рад 

фризерских, козметичких салона и салона за масажу као 

и свих салона лепоте за време трајања ванредног стања. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 

 

 3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-67/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1. Почев од 03.04.2020. године забрањује се  

присуство на сахранама у периоду трајања ванредног 

стања више од десет особа. Особе које присуствују 

сахрани морају поштовати међусобну раздаљину од два 

метра између себе и ношење прописане заштитне опреме. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 

 

 

 

  3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-68/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1. Почев од 03.04.2020. године забрањује се 

коришћење свих јавних површина и паркова као и 

дечијих игралишта и излетишта и сва лица затечена на 

њима биће санкционисана сходно закону. 

 

 Излетишта се могу користити у периоду од 

понедељка до петка у времену од 10.00 до 15,00 часова 

тако да се лица могу кретати у групи до две особе а 

растојање између њих не сме бити мање од 2 метра. 

 

 Непоштовање ове забране повлачи за собом 

прекршајну и кривичну одговорност а за непоштовање 

ове забране од стране малолетног лица одговорност 

сноси родитељ или старалац. 

 

2. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-69/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1.Почев од 03.04.2020. године власници кућних 

љубимаца могу изводити своје кућне љубимце сваког 

дана у периоду између 23.00 до 01.00 часа, као и 

недељом од 08.00 до 10.00 часова. 

Кућног љубимца може извести само једна 

особа, у трајању од 20 минута, не даље од 200 метара од 

адресе пријављеног пребивалишта. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 
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3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-70/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 1. Почев од 03.04.2020. године НАРЕЂУЈЕ СЕ 

свим удружењима грађана као и добровољним 

друштвима да ставе на располагање све расположиве 

људске ресурсе за помоћ најстаријим грађанима у виду 

доношења намирница и лекова на кућну адресу и 

организовања лекарске помоћи. Ови субјекти су дужни 

да одреде лице задужено за контакт и доставе Штабу 

бројеве телефона на које их Штаб може контактирати. 

 

2. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-71/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 6.4.2020. године, донео је следећу  

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. НАЛАЖЕ СЕ свим грађанима града Бора  

да на свим јавним површинама и у јавним објектима 

обавезно носе заштиту преко уста и носа (маску, шал, 

мараму..) и рукавице. 

 

2. Контролу спровођења ове наредбе вршиће  

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове. 

3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-72/2020-I 

 

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“, број 

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

на седници одржаној 06.04.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.НАЛАЖЕ СЕ Центру за социјални рад да 

организује поступак издавања дозвола за кретање у току 

полицијског часа. Поступак организовати у просторијама 

Туристичке организације града Бора која се налази у 

Дому културе. Рад запослених из Центра за социјални 

рад на издавању ових дозвола ограничинити на 

временски период од 9,00 до 12,00 часова. 

Заинтересовани грађани захтеве са прописаном 

документацијом могу достављати поштом Центру за 

социјални рад Бор или електронским путем преко мејла: 

bor.csr@minrzs.gov.rs. 

Проверу по поднетим захтевима грађана  

вршиће Центар за социјални рад Бор и након извршене 

провере достављати захтеве Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања које ће након 

провере исте достављати Министарству унутрашњих 

послова ради издавања дозволе.   

Додатне информације и обавештења  

заинтересовани грађани могу добити путем следећих 

телефона: 060/7377713; 060/7377708. 

 

2. Координацију спровођења ове наредбе  

вршиће директор Центра за социјални рад у Бору и 

Градска управа града Бора- Одељење за привреду и 

друштвене делатности. 

 

3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 6.4.2020. године 

Број: 217-73/2020-I 

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                     КОМАНДАНТ,  

Александар Миликић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bor.csr@minrzs.gov.rs
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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 


