СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 38

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

3. АВГУСТ
2020. ГОДИНЕ

1
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 4.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18),
члана 9a Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID–19 (“Службени гласник РС”. бр.
66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и Одлуке градоначелника
града Бора број 217-128/2020-II-01, Градски штаб за
ванредне ситуације града Бора, на 26. седници одржаној
3.8.2020. године, донео је

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
III
Наредбу објавити у „Службеном листу града
Бора“.
Број: 217-148/2020-I-01
У Бору, 3.8.2020. године

НАРЕДБУ
I
Дозвољава се коришћење отворених и
затворених базена у предвиђено радно време, уз
поштовање препоруке за рад базена и спа центара коју је
донео Институт за јавно здравље Милан Јовановић Батут.
II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
III
Наредбу објавити у „Службеном листу града
Бора“.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА
КОМАНДАНТ,
Александар Миликић, с.р.
3
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 4.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број
87/18), члана 9a Уредбе о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID–19 (“Службени
гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и Одлуке
градоначелника града Бора број 217-128/2020-II-01,
Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, на 26.
седници одржаној 3.8.2020. године, донео је

Број: 217-147/2020-I-01
У Бору, 3.8.2020. године
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА
КОМАНДАНТ,
Александар Миликић, с.р.
2
На основу члана 41. став 4. и члана 43.став 4.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18),
члана 9a Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID–19 (“Службени гласник РС”. бр.
66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и Одлуке градоначелника
града Бора број 217-128/2020-II-01, Градски штаб за
ванредне ситуације града Бора, на 26. седници одржаној
3.8.2020. године, донео је
НАРЕДБУ
I
Oграничава се радно време угоститељских
објеката (ресторана, кафића, барова, објеката брзе хране,
ноћних клубова и других) без летњих башта, у трајању од
7.00 до 21.00 час, односно објеката са летњим баштама у
трајању од 7.00 до 23 часа.
Угоститељски објекти који имају шалтерску
продају или доставу услуга на кућну адресу, могу радити
пуно радно време уз поштовање свих мера заштите
(ношење маски, поштовање дистанце и редовна
дезинфекција руку на продајном месту).

НАРЕДБУ
I
Налаже се власницима малопродајних трговинских
објеката,
угоститељских
објеката,
фризерских,
козметичких, самосталних радњи и привредних
друштава, самосталних и других објеката да почев од
03.08.2020. године ограниче број лица која у тим
бјектима могу бити истовремено присутни, тако да на
свака 4м2 може бити присутно једно лице. На улазу у
објекат, односно у башту угоститељског објекта мора
бити јасно истакнута површина и број лица која могу
бити истовремено присутна.
II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
III
Наредбу објавити у „Службеном листу града
Бора“
Број: 217-149/2020-I-01
У Бору, 3.8.2020. године
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА
КОМАНДАНТ,
Александар Миликић, с.р.

2

БРОЈ 38

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

3. август 2020.
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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

