
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  49 
22. ОКТОБАР  

2020. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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На основу члана 39. став 1. тачка 3. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 87/2018) и на основу Закључка Градског штаба за 

ванредне ситуације Града Бора, број 217-161/2020-I-01 од 

22.10.2020.године, којим се предлаже градоначелнику 

Града Бора проглашење ванредне ситуације на 

територији града Бора, градоначелник града Бора доноси  

 

О Д Л У К У 

 

I 

Проглашава се ванредна ситуација на 

територији Града Бора, из разлога неповољне 

епидемиолошке ситуације заразне болести ковид 19 на 

територији Града Бора. 

II 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

III 

 Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Бора“. 

Број: 217-162/2020-II-01 

У Бору, 22.10.2020. године           

                                                                                      

         ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                              

   Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 

лист града Бора» бр. 37/2019, 31/2020 и 44/2020),  

градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

града Бора  за 2020.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 37/2019, 31/2020 и 44/2020), у Разделу 5-Градска 

управа града Бора, Програм 0602 - Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност - 0009 - Текућа 

буџетска резерва, функција 160 - Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, позиција 90 и 

економска класификација 499121 -“Текућа резерва”, 

одобравају се средства у износу од  182.400,00 динара 

Градској управи града Бора за Основну школу „Душан 

Радовић“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 2002 - Основно образовање и васпитање, 

Програмска класификација - 0001 - Функционисање 

основних школа, функција 912 - Основно образовање, на 

позицију  264 и економску  класификацију 463 - 

Трансфери осталим нивоима власти (за Основну школу 

„Душан Радовић“ -економска класификација 4251). 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи града 

Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор поднело је Предлог за употребу средстава из 

текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе 

Основне школе „Душан Радовић“, за санацију косог 

крова на објекту школе. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 182.400,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-2256/2020-II 

У Бору, 12.10.2020. године 

                                      

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

     Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Србије”, број 87/2018), Градски 

штаб за ванредне ситуације Града Бора  на 31. седници, одржаној 

22.10.2020. .године, донео  je 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Из разлога неповољне епидемиолошке 

ситуације заразне болести ковид 19 на територији града 

Бора, предлаже се градоначелнику града Бора, да у 

складу са чланом 38. и чланом 39. став 1. тачка 3. Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 87/2018), прогласи ванредну ситуацију на 

територији града Бора. 

 

II 

 Закључак ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Бора“. 

    

Број: 217-161/2020-I-01 

У Бору, 22.10.2020. године          

   

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                  КОМАНДАНТ 

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

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије”, број 87/2018), члана 9a Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID–19 (“Сл. 

гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и Одлуке 

градоначелника Града Бора број 217-162/2020-II-01од 

22.10.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације 

града Бора, на 32. седници одржаној 22.10.2020. године, 

донео је 

Н А Р Е Д Б У 

 

I 

Налаже се Градској управи, јавним 

предузећима, установама и привредним субјектима, 

власницима малопродајних трговинских објеката, 

угоститељских објеката, фризерских, козметичких, 

самосталних радњи и привредних друштава, самосталних 

и других објеката да почев од 23.10.2020. године 

спроведу све хигијенско-санитарне мере на улазима у 

објекте или башту, односно: 

- да на улазу у објекте изврше дезинфекцију 

руку и обуће запослених и гостију (постављање дезо 

баријера на уласку у објекат, постављање 

дезинфекционих средстава: алкохола или асепсола, 

ношење заштитних маски како потрошача тако и 

запослених у затвореном простору и предузимање мера, 

поштовања социјалне-физичке дистанце (2м)),  

-да запосленима обезбеде хигијенско-техничку 

заштиту:  маску или прекривку преко уста и носа, 

- да одреде  лице које мери температуру тела 

топломером на даљину сваком лицу које улази у објекат 

и да лицима са повишеном температуром не дозвољава 

улазак у објекат, односно башту, 

- да одреде и на улазу у објекат истакну 

обавештење о максималном броју лица која се 

истовремено могу наћи у објекту и о одговорном лицу у 

објекту за спровођење прописаних мера – име и презиме 

и контакт телефон одговорног лица. 

-да истакну на улазу у објекат видно 

обавештење у коме стоји да се уочене неправилности у 

поштовању прописаних мера могу пријавити Градској 

управи града Бора сваког дана у периоду 0-24 часа на 

телефон број 060/2727059 или радним данима у периоду 

од 07 до 15 часова на телефон 030/424192 или путем е-

адресе prijaviproblem@bor.rs  

II 

 Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове у сарадњи са републичким органима. 

 

III 

Наредба ступа на снагу даном  објављивања у 

„Службеном листу града Бора“.  

 

Број: 217-163/2020-I-01 

У Бору, 22.10.2020. године                

 

                                                                                                               

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                  КОМАНДАНТ 

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

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије”, број 87/2018), члана 9a Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID–19 (“Сл. 

гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и Одлуке 

градоначелника Града Бора број 217-162/2020-II-01од 

22.10.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације 

града Бора, на 32. седници одржаној 22.10.2020. године, 

донео је 

Н  А Р Е Д  Б У   

 

I 

Налаже се управницима зграда, ЈКП за стамбене 

услуге „Бор“ Бор, ЈКП „3. Октобар“ Бор да одмах након 

ступања на снагу ове наредбе започну дезинфекцију 

заједничких просторија у стамбеним зградама и прање 

улица, тргова, тротоара, пешачких стаза и дечијих 

игралишта уз употребу дезинфекционих средстава. 

 

II 

 Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове у сарадњи са републичким органима. 

 

III 

Наредба ступа на снагу даном  објављивања у 

„Службеном листу града Бора“.  

 

Број: 217-164/2020-I-01 

У Бору, 22.10.2020. године           

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                  КОМАНДАНТ 

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

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије”, број 87/2018), члана 9a Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID–19 (“Сл. 

гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и Одлуке 

градоначелника Града Бора број 217-162/2020-II-01од 

22.10.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације 

града Бора, на 32. седници одржаној 22.10.2020. године, 

донео је 

Н А Р Е Д  Б У  

 

I 

На територији Града Бора забрањује се 

организовање свечаности, као и организовања спортских 

манифестација и других забавних и културних 

манифестација са публиком. 

 

II 

 Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове у сарадњи са републичким органима. 

 

III 

Наредба ступа на снагу даном  објављивања у 

„Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 217-165/2020-I-01 

У Бору, 22.10.2020. године           
                                                                                               

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                  КОМАНДАНТ 

                                                  Александар Миликић, с.р. 

mailto:prijaviproblem@bor.rs
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На основу члана 42. у вези са чланом 48. Закона 

о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 

бр.129/2007, 34/2010 – одлуке УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Изборна 

комисија општине Бор, на седници одржаној дана 

16.10.2020. године у 12,00 часова, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
 Мандат одборника Скупштине Града Бора 

АНТАНАСКОВИЋ ДРАГАНУ, коме мандат престаје 

због подношења оставке, припада предлагачу изборне 

листе:АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Бор – 

Српска напредна странка – Ивица Дачић – 

Социјалистичка партија Србије, и додељује се: 

 

Ред. 

бр.на 

листи 

Име и 

презиме 

Година 

рођења 
Занимање 

Пребивал

иште 

 

32 

 

Драгана 

Страхињић 
1975 Кувар Бор, Злот 

 

II 

 Мандат се додељује по прибављеној писаној 

сагласности кандидата за одборника и трајаће до истека 

мандата одборника коме је престао мандат. 

 

III 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора'' 

 

 Број: 013-6/2020 

 У Бору 16.10.2020. године. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ БОР 

      

    ПРЕДСЕДНИК,  

             Радмило Гушевац, 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 
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