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На основу члана 4. став 8. Закона о запосленим 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/1613/2017, 

95/2018, 113/2017 – др. . закон, 95/2018 -др. Закон и 
86/2019 – др. закон), члана 1. став 1. тачка 2. и члана 9. 

Закона о платама у државним органима и јавним 

службама ("Службени гласник Републике Србије", број 

34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 

116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 
10/2013, 55/2013, 99/2014 , 21/2016 - др. Закон, 113/2017- 

др. Закони, 95/2018-др закон, и 86-2019-други закони), 

члана 51. и 52. Закона о платама државних службеника и 

намештеника ("Службени гласник Републике Србије", 

број 62/2006, 63/2006 - испр, 115/2006 - испр., 101/2007, 
99/2010, 108/2013 и 99/2014 и 95/2018), члана 4. и 5. 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима ("Службени гласник Републике 

Србије", број 44/2008 - пречишћен текст, 2/2012, 
113/2017- др. закон и 23/2018) и члана 29. Одлуке о 

организацији Градске управе града Бора (‘’Службени 

лист града Бора’’ бр. („Службени лист града Бора“ број 

14/19, 27/19, 38/19 и 4/20), начелник Градске управе 

града Бора, доноси 
 

Правилник  

о допуни Правилника о платама и звањима 

запослених у Градској управи града Бора 

 
Члан 1. 

У Правилнику о платама и звањима запослених 

у Градској управи града Бора („Службени лист града 

Бора“, број 3/20), после члана 13. додаје се члан 13.а. који 

гласи: 
„Члан 13.а. 

Запослени има право на накнаду плате у висини 

од 100% основне плате за месец у коме је привремено 

одсуствовао са рада због потврђене заразне болести 

ЦОВИД-19 или због мере изолације или самоизолације 
наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као 

последица непосредног излагања ризику по основу 

обављања послова и радних задатака, односно службених 

дужности и контаката са лицима којима је потврђена 

болест ЦОВИД-19 или наложена мера изолације или 
самоизолације. 

Запослени остварује право из става 1. овог 

члана тако што се: 

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата 

висине накнаде плате врши из средстава буџета 
послодавца; 

2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата 

висине накнаде плате врши из средстава обавезног 

здравственог осигурања до законом прописане висине 

накнаде плате, а из средстава послодавца, односно из 
средстава буџета послодавца за преостали износ разлике 

до висине од 100% основне плате. 

Право на накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана, 

остварује и запослени који је одсуствовао са рада из 

разлога наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који 

до дана ступања на снагу овог колективног уговора није 

извршен коначни обрачун и исплата накнаде плате по 

основу привремене спречености за рад. 

Одсуство са рада из става 1. овог члана 

запослени доказују решењем надлежног органа 
(санитарног инспектора, органа надлежног за контролу 

прелажења државне границе, царинског органа, изводом 

из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) 

или извештајем лекара о привременој спречености за рад 

(дознака), у складу са законом.” 
 

Члан 2 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 
У Бору, 27.4.2020. године   

Број: 110-11/2020-III 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА                                                                          

                                                                                           
НАЧЕЛНИК,                                                                                                                          

           Љубинка Јелић, 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 

87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 

на седници одржаној 26.4.2020. године, донео је следећу  

 
 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Почев од понедељка 27. априла 2020. године, 

дозвољен је рад пијацама у затвореном простору, 
фризерским и козметичким салонима, салонима за негу 

лепоте, као и фитнес центрима и теретанама. 

 

2.Сви објекти из тачке 1. ове наредбе морају 

обављати своје делатности уз коришћење заштитне 
опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средства).  

 

3.Теретане и фитнес центри, услед природе 

делатности, морају додатно појачати дезинфекцију 

објеката и посебним протоколима уредити начин рада, 
водећи рачуна о социјалној дистанци и броју људи 

унутар објекта. 

 

4. Препоручује се, да се због ограничења броја 

људи, делатност у овим објектима обавља само по 
принципу заказивања термина, како би се избегло 

окупљање већег броја људи у затвореном простору. 

 

5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења. 

 
6. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 

да важи наредба  број: 217-67/2020-I од 06.04.2020. 

године („Службени лист града Бора“, број 18/20).  
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7.Ову наредбу објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

У Бору, 26.4.2020. године 

Број: 217-98/2020-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 

87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 
на седници одржаној 27.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Почев од понедељка 27. априла 2020.године, 
дозвољен је рад кладионицама и коцкарница које имају 

мању површину од 400м2. 

 

2. Сви објекти из тачке 1. ове наредбе морају 

обављати своје делатности уз коришћење заштитне 
опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средства), 

односно растојање између људи мора бити веће од два 

метра, а ако то није могуће потребно је да између њих 

постоји стаклена или пластична баријера.Обавезна је 

дезинфекција простора, машина и аутомата за игру, а све 
особе морају носити маску и рукавице.  

 

3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења. 

 

4. Ову наредбу објавити у „Службеном листу 
града Бора“. 

 

У Бору, 27.4.2020. године 

Број: 217-99/2020-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 27.4.2020. године, донео је следећу  

 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ 
 

1.У Наредби број: 217-66/2020-I од 06.04.2020. 

године („Службени лист града Бора“, број 18/20), број: 

217-81/2020-I од 15.04.2020. године („Службени лист 

града Бора“, број 20/20)  I број: 217-94/2020-I од 
21.04.2020. године („Службени лист града Бора“, број 

22/20), тачка 1.мења се и гласи: 

 

„ 1.Налаже се свим малопродајним објектима да 

ускладе своје радно време према мерама које је усвојила 
Влада Републике Србије на следећи начин:  

-понедељак 27.април.-среда 29.април од 07.00 

 до 17.00 часова;  

-четвртак 30. април: за грађане старије од 65 

година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 
17.00 часова. 

-петак 01. мај, субота 2.мај и недеља 3. мај су 
нерадни дани.  

Трговац може у складу са горе наведеним 

временима да самостално одреди радно време у 

наведеним временским интервалима.  

Налаже се свим трговцима да обезбеде услове 
да број потрошача у малопродајним објектима може да 

буде један потрошач на десет квадратних метара уз 

поштовање општих мера превенције и физичке 

удаљеноти потрошача“. 

 
2. Ову наредбу објавити у „Службеном листу  

града Бора“. 

 

У Бору, 27.4.2020. године 

Број: 217-100/2020-I  
 

   ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

  КОМАНДАНТ,   
Александар Миликић, с.р.   
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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 


