
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   II БРОЈ:  36 
5. ДЕЦЕМБАР  

2019. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
1 
На основу члана 58. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), градоначелник 
града Бора 29.11.2019. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА 

БОРА  

 

I 

Овим решењем оснива се Привредни савет 
града Бора (у даљем тексту Савет), као саветодавно тело 
органа града Бора. 

II 
Задатак Савета је: 
- да даје предлоге и иницијативе за економски 

развој,  
-да разматра стратешка, планска и друга 

документа која се односе на економски развој Града,  
-да учествује у изради буџета Града и да 

активно учествује у јавној расправи о нацрту Одлуке о 
буџету града Бора,  

-да пружи подршку Градској управи у 
обављању послова из њихове надлежности,  

-да даје предлоге за унапређење рада посебних 
организација и служби, предузећа и установа чији је 
оснивач Град Бор. 

III 
У Савет се именују:  
1. Славиша Јорговановић - магистар фармације,  

за председника,  
2.Татијана Живковић-дипломирани инжењер 

технологије, за члана,  
3. Зоран Рајић- дипломирани правник, за члана,  
4.Бојан Јовановић -електротехничар енергетике, 

за члана,  
5.Зоран Радовановић -дипломирани економиста, 

за члана. 

IV 
 Стручне и административно-техничке послове 
за потребе Савета врши Градска управа - Одељење за 
привреду и друштвене делатности. 

 

V 
Савет ради и одлучује на седницама Савета у 

складу са Пословником о раду Привредног савета, који 
ће се усвојити на првој седници Савета. 

 

VI 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 020-42/2019-II/01  

У Бору, 29.11.2019.године 
 

                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

     Александар Миликић, с.р. 

 

 

 

2 
На основу члана 108. Статута града Бора 

(‘’Службени лист града Бора’’ бр. 3/19) и члана 5. 
Одлуке о месним заједницама („Службени лист града 
Бора’’ бр. 14/19), Савет Месне заједнице ‘’Нови центар’’, 
на седници одржаној 21.11.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’НОВИ ЦЕНТАР’’ 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 
 Овим статутом уређује се: број чланова Савета 
месне заједнице; критеријуми за избор чланова Савета 
месне заједнице; поступак за избор председника и 
заменика председника Савета месне заједнице; број, 

састав, надлежност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице; дан месне заједнице, 
као и друга питања од значаја за њен рад. 
 

Оснивање Месне заједнице ‘’Нови центар’’ 

Члан 2. 
 Месна заједница ‘’Нови центар’’ је образована 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист града 
Бора’’ бр. 14/19). 

 Месна заједница ‘’Нови центар’’, основана је 
као интересна и нестраначка заједница, ради 
задовољавања потреба од непосредног и заједничког 
интереса грађана на свом подручју. 

 

Подручје месне заједнице 

Члан 3. 
Подручје месне заједнице ‘’Нови центар’’ 

утврђено је Одлуком о утврђивању подручја Месних 
заједница у Општини Бор са поделом на ужа подручја 
унутар месних заједница (‘’Службени лист општина’’ бр. 
12/96, 5/98 и 18/00). 

Правни статус 

Члан 4. 
 Месна заједница има својство правног лица у 
оквиру права и дужности утврђених Статутом града Бора 

и Одлуком о месним заједницама. 
Месна заједница има рачун отворен код Управе 

за трезор. 

 

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 
  

Назив месне заједнице 

Члан 5. 

 Назив Месне заједнице је: Месна заједница 
‘’Нови центар’’. 
 Седиште Месне заједнице у Бору, улица Д.Р. 
Бобија, број 15. 

  

Службена употреба језика и писма 

Члан 6. 
 У Месној заједници у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо. 


