
З А П И С Н И К                     
 

 са  III седнице Привредног савета града Бора, одржаног 14.10.2020. године 

(СРЕДА), у просторијама Скупштине града  Бора, са почетком у 11:00 часова. 

 Седници су присуствовали: Славиша Јорговановић, Зоран Рајић и Зоран 

Радовановић и представници Одељења за привреду и друштвене делатности. 

 Седницом је председавао Славиша Јорговановић, председник Привредног савета 

града Бора. 

 На почетку седнице Привредног савета града Бора присутнима се је обратио 

председник Привредног савета града Бора Славиша Јорговановић  и захвалио се  што су се 

одазвали састанку, а и напоменуо је да  остали чланови нису навели разлог свог изостанка  

са седнице. Предложен је следећи 

 

Д н е в н и  р е д: 

 

1.   Усвајње Записника са I и II седнице Привредног савета града Бора, 

2.   Анализа упитника за привредне субјекте и предузетнике, 

3.   Комунална инфраструктура, 

4.   План капиталних инвестиција, 

5.   Износ локалних комуналних такси, 

                           6.     Разно. 

Присутни су били сагласни са дневним редом. 

 

 У оквиру тачке 1. усвојени су Записници са I и II седнице Привредног савета града 

Бора. Стручна служба Одељења за привреду и друштвене делатности добила је похвалу за 

комплетно достављен материјал. 

         Везано за тачку 2. Председник Савета упутио је неколико примедби  на анкетни 

упитник а оне се тичу одзива анкетираних лица, као и да треба додати закључак и 

евентуално  допунити додатним питањима приликом наредног анкентирања. 

 

Потом је председник Савета изнео своје мишљење да су потребни грађевински, 

саобраћајни, машински и електро инжењери, а потом кувари, возачи и остали. 

             Господин Зоран Рајић сложио се са приоритетима и додао да је ситуација са 

Короном утицала на све предузетнике а и на грађане. 

               Тачка 3. На основу достављеног материјала закључено је да су све одлуке за 

комуналне таксе донете пре наступања вируса Корона. Мишљење је да таксе за летњу и 

зимску башту треба изједначити. 

Области саобраћаја, туризма  и угоститељства су највише погођене новонасталом 

ситуацијом, Висину такси потребно је ускладити у складу са ситуацијом. Због Короне 

потребно је узети у обзир додатне издатке за дезинфекциона средства.          

                   Тачка 4. По питању Плана капиталних инвестиција, чланови Савета похвалили 

су рад Градске управе и изнели своје задовољство квалитетом и обимом извршених радова 

на асфалтирању саобраћајница у граду и околини. 

                  Тачка 5. Председник Савета је констатовао да је о износу локалних комуналних 

такси већ дискутовано у оквиру тачке 3. 

                 Тачка 6.   Председник Привредног савета града Бора Славиша Јорговановић, 

обавестио је чланове да је испред Савета водио разговор са  радна групом НАЛЕД која је 

недавно била и  тражила  састанак са локалним политичким и привредним субјектима. 



Разговарало се о томе шта је Привредни савет, како ми видимо рад Привредног савета, која 

су искуства. Речено је да су у другим градовима Привредни савети основани раније и већ 

показују неке резултате. 

 

Потом је закључио III седницу Привредног савета града Бор. 

 

 Седница је завршена у 12:15 часова. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              За Привредни савет града Бора 

                                                                                                  Председник 

                                                                                                              Славиша Јорговановић            
                                                                                                                   

 

 


