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З А П И С Н И К
СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ОДРЖАНЕ 26.06.2012.ГОДИНЕ

Седница је почела са радом у 10,оо часова.
Седници присуствују:др Влајко Ђорђевић,председник општине, Бранко Марковић, заменик

председника општине, Димитрије Петровић,шеф Одељења за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, Јован Димитријевић,члан Општинског већа  Дејан Тадић, директор Националне службе за
запошљавање, Драгослав Илић, председник удружења предузетника општине Неготин,  Мирослав
Михајловић „Металац арт“, Радиша Младеновић, СЗПМР „Матаљ“ и Олга Предић, шеф Одељења за
друштвене делатности, привреду и развој.

Оправдано одсутни: мр Милан Уруковић, председник скупштине општине Неготин, Милоје Банковић
агенција „Банковић“, и Спајић Зоран ДОО „Спајић“.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: У материјалу сте добили и деневни
ред, да ли има допуна, измена? Нема. Хвала. За данашњу седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА И ПРИОРИТЕТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Ова седница је ванредна  и због тога
немамо записник са претходне седнице. Разлог за хитност је закључак са претходне седнице да се укључимо у
рокове које су комисије одредиле, комисија за стратешки развој општине Неготин, око израде коначне верзије
Стратегиеј развоја општине Неготин, да би се припремили материјали за јавну расправу. Ми смо тада
закључили да ургентно дамо неке наше предлоге и да покушамо да дамо приоритете који би требало да буду
основа за конкретне пројекте и акције у следећем периоду.  Комисија у саставу Бранко Марковић, Димитрије
Петровић и ја , састали смо се два пута и направили смо један материјал који сте добили. Надам се да сте
имали времена да га прочитате и погледате уколико нисте ја ћу себи дати право да га мало коментаришем и да
дам објашњења за основне карактеристике које смо ми хтели да тим материјалом обухватамо. Прво хтели смо
да ти наши предлози буду укључени већ у постојећу стратегију , програме и идеје који  већ постоје у
материјалу па се та идеја и предлог уклапа у неке специфичне циљеве. На почетку да вам кажем да смо пре
свега разматрали економски развој јер пре свих развоја у овој општини најпотребнији је економски развој.
Економски развој видимо као развој приоритета у пољопривреди и туризму а ту се појављују и пројекти из
екологије, нема више ни пољопривреде ни туризма без екологије. Па је то сада интегрални материјал који
повезује области развоја аграра, развој туризма и неке елементе из екологије. Према претходним
материјалима који су рађени имамо специфичан циљ-унапређење и модернизација пољопривреде. Доста је
идеја које су дате као циљеви, стратешки циљеви, покушали смо да дамо  неке за које сматрамо да су
приоритетне. У оквиру унапређења и модернизације имамо програм едукација пољопривредних произвођача
и подршка удруживању задругарству са циљем бољег позиционирања произвођача на тржишту. Ово би
требало да буде приоритет, то је ствар која би требала кроз неке следеће кораке и фазу да се конкретизује,
којом методологијом, који начин,  располажемо и са којим циљем да идемо према интензивирању и
подстицању задругарства  у општини Неготин. Програм повећање обима и капацитета пољопривредне
производње и прераде уз модернизацију пољопривредне инфраструктуре. У овом смислу идемо на
рејонизацију општинских атара према природиним потенцијалима за развој аграрне производње. Хоћу да вам
кажем ми треба да осмишљавамо и подржавамо призводњу према природним ресурсима одређеног подручја
на пример да не покушавамо да субвенционирамо жито и кукуруз у Каменици или Плавни, просто да дамо
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неки смисао. Ми имамо неку идеју зашто нешто субвенционирамо , а све у циљу да би постигли што веће
ефекте са тим субвенцијама.

Анализа и дефинисање минималног обима производње за различите области аграра а који омогућава
економичност. Значи, наши људи често не планирају него 10 ари, 2 ара, 1 ар, трактор итд. Када смо ишли за
Малу Каменицу човек нам је рекао: „Ја 16 ари винограда обрађујем сада са два трактора“ са колико ви
трактора обрађујете 16 хектара?“Вероватно са 30, а ту немате економичност значи, просто мора да дајемо
идеју шта је економичност када су у питању пољопривредне машине, на то се мисли врло конкретно.

 Успостављање ефикасног система организованог откупа пољопривредних производа. Сада то изгледа
много велико али за почетак ми  треба да омогућимо људима субвенционисање транспорта до постојећих
тржишта. Пример вишње, ове године наши људи немају где да предају вишње али има у Зајечару, вишње
имају добру цену али ми сада немамо великог произвођача него 2-3 тоне. Сада ако они организују ми можемо
да им помогнемо на пример са неким транспортом или са неком другом идејом. Значи, у првој фази ће то бити
да  локална самоуправа  мисли о људима и препознаје проблеме уситњене производње, и да видимо како то да
превазиђемо. У другој фази ћемо покушати преко задруге или тако даље. Али можемо да дамо предлог да
размишљамо о јабукама, грожђу у септембру месецу па да се можда припремимо са том идејом и да људима
изађемо у сусрет. Ту се на то мисли. Хоћу да кажем како ће конкретне облике да добијају ове идеје, то ће бити
предмет некаквих пројеката, акција, предлога итд. Ово сам причао јер сматрам да у сваком овом предлогу
садржане су конкретне мисли и идеје а у следећој фази ћемо то разрађивати.

 Туризам је следећи наш циљ.Одмах треба да направимо нешто на постојећој бази како би се шире
укључили у туристичко тржиште.Уређење приобаља Дунава од Слатинског моста до Кусјака. Значи, ми
имамо Дунав као  коридор али ми ништа не радимо да се на њему појавимо итензивније. Ако не средимо то
приобаље ми не можемо са њим ништа да рачунамо.

 Овде постоје и друге идеје да се  подстакне формирање неке индустријске зоне или безцаринске зоне на
Дунаву па и то је садржено у том делу.

Институционална подршка развој туризма. Активирање институција у туризму и култури ради
афирмисања Неготина као посебне туристичке дестинације значи, просто сада роба нема своје тржиште ако се
не брендира. Ако се не покажемо у својим карактеристикама које су различите, ту се ради и о вину и о
туризму и о сваком другом, и те институције би требало да буду или старе или нове али које би водили рачуне
о томе. Већ постоји идеја, овде смо написали да је то оснивање Музеја винарства и виноградарства, то би била
једна нова и туристичка и културна институција која би имала задатак да нас представи у неком другом
смислу осим што се представљамо у епском, духовном, културном, овде би се представили у неком
привредном светлу, и мислим да ту има пуно материјала. Ја мислим да нема бољег објекта и предмета за
формирање музеја него што је у Неготину , винарства и виноградарства јер оно постоји у Неготину од када се
зна за винову лозу , а свакако од другог века.Ја мислим да је то предмет који има најдужу историјску констату
и временску констату, тако да мислим да је то најоправданије назвати музеј винарства и виноградарства,
какве ће он садржаје да има то је већ предмет расправе и дискусије, предлога итд.

Унапређење постојећих манифестација кроз увођење нових садржаја. Ми имамо неке традиционалне
манифестације, то знате неготински вашар који замире а ми треба да покушамо да га освежимо са новим
садржајем. Зашто он замире?Зато што је тадашња сврха била окупљење народа са циљем економског
снабдевања итд.Сада су комуникације другачије, да ли можемо да смислимо неке нове садржаје напр.да то
буде уз неку бербу грожђа или да буде неко такмичење саксофона или шта знам, опет је то  идеја којој ћемо
наћи место при реализацији  пројеката. Крајински обичаји-за то знамо да већ улази у дубоку традицију  и
можда треба размишљати и о воденици на Замни, тамо се појављују нека језера па то можда може уз један
мени где спада качамак и сир да се то организује.Значи то може али та манифестација постоји али она је
просто умртвљена, она се искључиво везује за битку на Малајници, дајте да видимо можда можемо да јој
дамо неки други смисао.

Осмишљавање нових манифестација на пример регата на Дунаву. Зашто не би имали регату која би
трајала недељу дана између две плаже Кусјака и Михајловца. Ја мислим да је ушче Замне у Дунав једна од
лепших дестинација у Србији ако то одрадимо и средимо.Зашто не би смо размишљали о омладинском кампу
напр. 2 месеца код електране Ђердап итд., просто онај простор је прелеп да то буде као Петница итд.Ми то
све дајемо као предлог за размишљање али ако се сложемо и мислимо да је то добро консултоваћемо стручне
службе да то стварно и направимо.
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Трећи специфичан циљ за који имамо допуне, јачање и одрживост локалне природе, програм унапређења
услова за инвестирање. У овом трећем циљу ставили смо уређење „зоне Прахово“. Значи, то би можда могла
да буде стратегија да се обезбеди кроз неки вид, 200-300 ха земљишта  или да се на овој постојећој површини
организују дистрибутивни центри итд., мада не знам ти дистрибутивни центри се организују поред великих
тржишта, ми нисмо део великог тржишта али без обзира све то треба проверити да ли има смисла, а
Индустријска зона на Дунаву свакако да има смисао.

Израда Каталога расположивог грађевинског-индустријског земљишта на територији општине Неготин-
какве ми то већ локације имамо које су интересатне у читавој општини Неготин, на пример мене занима
локација у Михајловцу, ја не знам где и шта. Можда би ми та локација одговарала да правим подруме или
винарију итд., можда би неки хтели нешто друго. Можда неко у Штубику хоће млекару , можда неко хоће
прераду меда итд. тако да просто направимо каталог расположивих локација, а ова претходна идеја је била да
се просто прошире локације које су поред тих природних ресурса.

ГИС-дигидализовани подаци о земљишту и парцелама укључујући и све информације инфраструктуре.
Четврти програм –укључивање државних, регионалних и других  институција у циљу валоризовања

локалних привредних ресурса. Само да вам кажем али ту већ улазимо у политичке програме и то су задаци за
политику. Ми треба да се боримо да преко  граничног  прелаза са Румунијом  крене и робни транспорт јер би
нама  сигурно подигло значај , та саобраћајна инфраструктура би се унапредила и ми би смо постали неко
саобраћајно чвориште итд. Има низ таквих ствари и ако ја кажем зашто део привредне коморе за винарство и
виноградарство не би било у Неготину зашто баш у Зајечару. Овде имамо на пример да се из Зајечара управља
језерима код хале спортова у Кладову, не видим разлога за то. Зашто не би фитопатолошки инспектор
републички био на царини у Прахову?Поготову ако се тај робни транспорт интензивира на тој луци, а то за
нас би значило важну ствар јер би имали једног републичког инспектора, институт републички, самим тим би
крај добио на значају. Према томе то све побољшава наше ресурсе. Пре ће да дође на ову царину где има
фитопатолошког инспектора а не да тамо седи и чека недељу дану. Исто важи и за пољопривредне инспекторе
који сада седе у Сокобањи а ми га у Неготину немамо. Ја сада кажем да ми не треба да се љутимо него треба
да се боримо да те институте доведемо овде, и низ других ствари постоје.

Овде смо ставили планирање атрактивних локација за инвестирање, а које у себи садрже природне
повољности и специфичности и представљају копаративну предност општине Неготин. То значи локација на
Дунаву, то значи ако смо ми најосунчанија општина у Србији,  да  треба да планирамо неке просторе где би
могли да се граде например сунчане електране, то све диже потенцијал краја. У Лесковцу су направили такву
електрану, 1 мегават, ево који су подаци. Подаци су 3.000.000 еура је улагање, 20 радника ради, профит је
300.000 еура годишње, не знам која је површина у питању у Лесковцу. Инвеститори постоје за инвестирање у
нове изворе енергије па ми треба да имамо идеју како да их привучемо. Овде имамо за ветар зашто не би
размишљали и о сунцу.

Следећи циљ је подршка развоју предузетништва и МСП сектору, оснивање фонда за постицај привреде.
Значи, имамо фонд за подстицај аграра сада би требали да размишљамо о неком фонду за потстицај, на шта се
то мисли. Као да ми имамо неке велике паре да развијемо неку привреду али имамо паре да развијемо малу
привреду, старе занате и мислим да је то права подршка неким нашим идејама у туризму. Стари занати су
ткање, преље, керамика, лончари итд.па би у том смислу  требало да направимо неки програм који би могао са
циљем да буде економичан и да га ми подржимо и да ту можемо масу људи да запослимо. Ево, овај Пиротски
ћилим је основни извозни артикл, а ја сам се питао зашто не би била влашка марама или ношња.Зашто не би
израђивали ту ношњу за наше фолклоре из дијаспоре? А већ ту неко језгро тих старих заната постоји значи,
већ се тиме неко бави, да ли то може да се троши, да ли можемо да нађемо неку локацију, да ли може ова
Неготинка да видимо чија је итд. значи, да се просто могу људи са тиме интезивније бавити. А сада ћу вам
рећи на какве би се то подстицаје односило. На пример једна керамичка пећ за израду керамичких сувенира
кошта на пример 200.000,оо динара то је већ ред величине да и ми можемо то да помогнемо, о тој се привреди
ради. Не мисли се на развој ИХП Прахово па да ми ту себи дајемо значај и улогу коју не можемо да имамо.
Али мислим да смо као општина са својим буџетом можемо озбиљно да утичемо ако имамо концепт да се то
развија. Мислим да Неготин са својом  историјском прошлошћу и привредом, духовно, културно има масу
симбола за реплике. Узмите само ову реплику накита  нађеног у Шаркамену то би можда могли да шаљемо и
за Беорад или шта ја знам. Али да почнемо о томе да размишљамо па ћемо да видимо.

И на крају да кажем организовање прикупљање и рециклирање амбалажног отпада. Ја овде као
предузетник у Неготину , сучељавам се са овим проблемом, ко год пакује неке производе мора да размишља о
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рециклажи амбалажног отпада, то је већ законска обавеза, формирана је агенција за праћање рециклаже
амбалажног отпада. И сада је та агенција дала овлашћење појединим фирмама које су приватне или у оквиру
Комуналног предузећа да прикупљају тај отпад да га пакују, пресују и да га шаљу даље. Ја имам уговор да
пошаљем агенцији, ја имам уговор са једном установом у Кладову, међутим, он није у стању да то обавља, а
овде нисам само ја у питању него ко год тргује са робом која се пакује мора да размишља о одлагању и
рециклажи амбалажног отпада, то су све самоуслуге итд. Мислим да сви имају те проблеме, то је и један од
разлога што се запалило „Буцино дућанче“ јер није знао шта да ради са картоном. Морамо да размишљамо, ја
сам чуо да ту већ постоји неки план али мислим да је то ургетна ствар и да видимо неке друге могућности. Са
друге стране ово је врло важно са становништва туризма и екологије јер  мислим ако ми тај амбалажни отпад
уклонимо са ових дивљих депонија да смо решили 70% проблема дивљих депонија јер амбалажни отпад је
стакло, папир, картон, пластика. Замислите да уклонимо флаше,кесе и картоне са улица, летос смо једва
спасили винограде у Михајловцу јер су се упалили картони и остала чуда на сметлишту. Значи, ако ми то
уклонимо и на тај начин би ми решавали тај горући проблем дивљих депонија. Надам се да нисам био
опширан и да сам вам бар мало приближио наше циљеве.

Отварам дискусију, свако има право да ово допуни ово ће бити и на јавној расправи па није касно ни тада
да се допуни. Али мислим да ће ови материјали бити извор нашег следећег корака и основа за конкретизовање
у овим областима, јасних и тачних објеката које ћемо да дефинишемо и обим  средстава која су потребна да се
то изврши. Изволите да ли има питања?

ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Ја сам то читао и погледао, приметио сам да имамо
планирану стратегију за развој предузетништва, пољопривреде али немамо за туризам у овом плану. (Олга
Предић, шеф одељења за привреду и друштвене делатности: Хоћете да се уради посебна стратегија за туризам
по документима?)Да, пошто је планирано за пољопривреду и предузетништво. Мислим да треба да постоји
колико толико обавезујући документ и смернице којим би се ишло. Тамо код субвенционирања неких
делатности поред старих заната који нису толико профитабилни требало би да уврстимо и неке нове
технологије и које не траже велике инвестиције али траже знања значи, да инвестирамо у младе и школоване
људе на пример програмери, ИТ технологија, који могу да раде у Неготину за цео свет као што постоје 2-3
момка који преко интернета раде за Американце, Швеђане итд. Да се направи неки технолошки камп у том
смислу да им се омогуће неки услови и неке дотације за опрему за простор и тако би најјефтиније запослили
најшколованије људе без неких великих улагања. (Радиша Младеновић, председник Привредног савета: Да ли
то можемо да ставимо „ израда старих заната, развој МСП сектора и предузетништво?) Да, у тој области.
(Радиша Младеновић, председник Привредног савета: Али када будемо разрађивали ово убацићемо то и
даћемо конкретно. Да ли хоћеш да допунимо или да сматрамо да је све обухваћено овим другим ставом ?) Ја
бих то баш нагласио посебно да га не заборавимо. И посебно би да се осмисли промоција и популаризација
уопште општине Неготин, потенцијал општине Неготин јер нисмо присутни нешто у медијама на нивоу
Србије у штампи.Или када се пише нешто, недај боже да се десило нешто лоше. Значи, да се ангажују и
новинари да се доведе нека екипа која ће да се угости да им се предочи или одржи нека презентација о
потенцијалима па и ако треба да се плате неки чланци у новинама да мало чешће будемо презентовани. Како
је Зајечар дошао у медијску жижу и пажњу, тако што је Бошко сваког часа правио  концерте, доводио разне
људе и нон стоп је негде тај Зајечар присутан. Што каже и лоша реклама је реклама, али ми да се потрудимо
да имамо лепу рекламу. Јер онда и када се оде негде да се тражи нешто, да тај Неготин буде по нечему у
жижи.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Само један коментар ја сам поборник
да се у пропаганду и рекламе укључимо онда када имамо нешто. Значи, прво морамо нешто да направимо па
онда јер овако се само троше паре. Ја ћу да вам донесем оно што сам ја финансирао, један лист који излази у
Новом Саду, о Неготинској Крајини и о неколико винарија. АЛи ми ту већ имамо шта да објавимо али сада за
веће маркетиншке кораке морамо нешто озбиљније да имамо јер ако ми то урадимо, ми често рекламирамо
Рајац. Рајац је познат али то може да буде за нас антипропаганда. Значи да када уденемо у тај савет  тек тад
можемо да рекламирамо. Ја се слажем са тим али мислим да је то сада овог момента немогуће јер немамо
довољно садржаја које би могли да презентујемо. Али на пример ако направимо музеј вина и виноградарства
и направимо неке друге садржаје на пример средимо приобаље Дунава можда ћемо имати.

ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета:Ја сам мислио рецимо када причамо о Вратни и
кажемо, сликамо то како изгледа лепо, ево за то је потребно 50.000 еура да се уреде пешачке стазе и прилаз и
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да људи уживају. У том смислу да се промовишу потенцијали и да би могли с тим да некоме бодемо очи да
када се оде у неко министарство, било где, да то имамо.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:То о чему си сада причао биће овде у
овом програму формирање обједињене туристике понуде општине Неготин на постојећој инфраструктури и
укључивање у туристичко тржиште у ширем обиму. Значи, када имамо то направљено тада ћемо да изађемо
на тржиште.

 ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета:Не, нисам мислио на то када изађемо на тржиште
него пре него што направимо да би могли да излобирамо за нека средства.

ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности: То о чему причате стављено
је у  стратегију под бројем 1.3.1.9 „уређење видљивости и доступности туристичких локација“ па онда иде
„израда и постављање туристичке сигнализације на теритоирији општине Неготин и 2. промоција у
медијима.“

ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета:Мислио сам, нисмо се разумели, као притисак на
министарства на Владу да се о томе пише да се неко сети да ту треба нешто да инвестира, на то сам мислио.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли имаш још нешто?
ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета:Мислим да би било добро да евидентирамо људе,

Неготинце, који су успешни и у Србији и ван Србије, у свету, или су неготинци или пријатељи Неготина које
би требало на неки начин да врбујемо и да би лобирали за Неготин да се позову овде, да се можда одржи један
састанак неки економски Неготински форум, о томе како може Неготину да се помогне. Ми овде имамо ову
стратегију али да имамо и ми наше идеје и да се тада људи позову и да им се каже шта ми планирамо и да
тражимо од њих њихово мишљење да ли они могу да нам помогну.Требамо да имамо стални контакт са тим
људима који су на многим важним позицијама а ми не знамо за њих да постоје а камоли да смо их
контактирали.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Слажем се са тобом али можда је
паметно да сада ми испитамо структуру наше дијаспоре покушамо да видимо од ових привредника који се
баве тиме, има их 10-15, какве услове они траже да би евентуално део свог бизниса пребацили овде. Можда и
то треба да буде приоритет да кроз контакт са људима из наше дијаспоре сазнају услови који би ми могли да
испунимо а које би њих привукле овде да улажу у места и крајеве одакле су пошли. Значи да ставимо још
један програм, програм инвестирања људи из дијаспора. Има ли још питања? Председниче, ја бих волео да
чујем и Вас, да ли ово што ми покушавамо добро и како нас оцењујете.

др ВЛАЈКО ЂОРЂЕВИЋ, председник општине Неготин: Ја бих похвалио рад Привредног савета
као што сам и на конститутивној седници рекао да је то један велики корак напред у општини Неготин, само
формирање Привредног савета и да  Привредни савет који смо формирали не треба да остане само 11 имена
на папиру него треба да значи и ово. Већ на првом састанку врло конструктивно и врло атрактивно ми
разговарамо о будућности наше општине.Колико је то изводљиво показаће време, наравно сваки почетак је
пун ентузијазма и имамо велике жеље јер смо по мом виђењу  иза много развијених крајева наше Србије
далеко смо иза њих и онда у тој жељи да се не изгубимо да не одемо у некакву мегаломанију хоћемо ово
хоћемо оно, а онда се разочарамо, то не сме да нам се деси. Ми можемо на основу наших разговора да у
буџету за наредну годину у смислу да и за потребе развоја пољопривреде, туризма пошто планирамо да се
укључи и развој предузетништва малих заната итд. тај фонд уместо да буде 25.000.000,оо динара може да
буде 30-35.000.000,оо динара евентуално да видимо цифру која не би могла да иде можда до 40.000.000,оо
динара да на тај начин уђемо са свим тим предлозима и да у сваком овом сегменту дамо допринос буџета
општине, развоја општине. Ја немам посебну допуну овог предвиђеног плана имам само жељу да заједно са
вама да ово бар крене у реализацију, део по део до краја ове године па и у наредној години да иза свега овога
што је овде зацртано, и за свега овога што ми овде трошимо своје драгоцено време на крају остане неки
продукт и да кажу свака част, ови људи су нешто дали за Неготин. Слажем се  да треба укључити и дијаспору
међутим, дијаспора се укључује преко Канцеларије за локални економски развој и дијаспору. Значи, да се
реши питање комуникације са дијаспором, јер ми са дијаспором немамо никакву комуникацију , морамо да
признамо то. Сви ми морамо да схватимо да на све могуће начине и уз учешће сваког ко може да помогне
инвестирамо у нашу општину. И Привредни савет и локална самоуправа, ја сада то не гледам да Привредни
савет је ван локалне самоуправе, ту сте.Значи,морамо да укључимо и све оне значајне Неготинце који могу да
помогну.Морамо максимално да искористимо све потенцијале и  да дамо свој максимум како би све то  и
реализовали. Задовољан сам вашим радом и овим почетком јер ово нешто значи.
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РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Хвала председниче. Хоћу још да
кажем да овде маса идеја није стављена на папир као н апример да се удруже сви фондови па да ми направимо
капитални објекат у једној години. Значи, да не расипамо субвенције. Друге године на пример ИТ, друге
године хладњачу на пример. Па тамо оно што подржава Република субвенцијама, морамо да имамо неке
индикаторе за инвестирање итд. тек ће те  тезе да развијају али за почетак је овако. Ја се захваљујем вама
председниче и Драгославу.

МИРОСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ, члан  Привредног савета:Мене конкретно интересује овај задњи
део, подршка развоја предузетништва у сектору, баш сам сада питао г. Илића, да ли има неки материјал који
то мало више обрађује. Овде је стављено оснивање фонда, то је супер, развој старих заната и развој малих и
средњих предузећа и предузетништва, не знам како је било у плану да се конкретно тај програм развоја малих
и средњих предузећа и предузетништва да ли ће то накнадно да се о томе разговара?Ако је тако не бих онда
улазио у детаље ако ће то тек да се ради, пошто ту има доста.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Ови материјали су сада стратегија и
селекција приоритетних идеја значи, тек ће на бази ових селекција ми да кажемо органи локалне самоуправе
или неки сарадници са стране да се баве тиме и да дају конкретан план, програм развоја са буџетом.

ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности:Привредни савет ће свакако
да разматра пре усвајања свих појединачних програма и што се тиче фонда за развој привреде и свега тога. Ви
имате мандат и надлежност да  то разматрате и да дате своје мишљење и препоруке.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Да ли има још питања?
др ВЛАЈКО ЂОРЂЕВИЋ, председник општине Неготин:Када сте рекли да ћемо ми рецимо у

догледно време доћи са идејом да не расипамо фонд од 40.000.000,оо динара, ту већ постоји једна идеја и ми
ћемо покушати да мимо, можда ћемо смањити овај фонд неће можда бити 40.000.000,оо динара, одржаћемо
фонд сигурно али одвојићемо средства да направимо пијацу. То је нешто што ми морамо да нашем граду и
нашим пољопривредним произвођачима у  стално пропагираној пољопривредној производњи поклонимо, да
средимо ту пијацу где ће моћи да се продају сви они производи који захтевају одређену температуру,
одређене хигијенске услове, санитарно-техничке услове, и да ту пијацу доведемо уред. Самим тим што ћемо
омогућити произвођачима и потрошачима да се квалитетно снабдевају моћи ћемо  пијацу просторно да
доведемо у ред и да почнемо да личимо на један леп и добар комшилук код пијаце. Све су то планови,
захтевају доста труда и доста подршке свих вас. Да вам кажем ми када смо дошли овога није било, није било
просторног плана, и када смо дошли прво што смо мој заменик и ја договорили а то је било да урадимо
просторни план , и то смо и  урадили. Ово је наставак свега тога, у том плану има доста недостатака, нисмо
предвидели ту зону где би могли да развијемо те старе занате, те продуктивно-производне делатности у
чистој свери производње, не индустријску зону која је тамо. И зато ћемо сада морати да тражимо локације где
ћемо коме и шта да понудимо. Дислоцираћемо ону индустријску зону одатле у Прахово, тамо где смо се
договорили.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Ја вам се захваљујем на присуству и
конструктивности која је била присутна на овој седници.

Седница је завршила са радом у 11,оо часова.

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
                                                                                      Радиша Младеновић,с.р.


