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РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Пре него што отворим седницу
Привредног савета желео бих прво да поздравим наше госте бившег министра пољопривреде
госпођу Ивану Дулић-Марковић која ће овде као консултант испред ове организације ГИЗ да учествује
у реализацији дневног реда, који ћу касније да прочитам. Такође, поздрављам господина Бранислава
Милића, испред ГИЗ-а, невладине организације која већ дуже време овако реализује пројекте са
локалном самоуправе Неготин.Такође бих хтео да поздравим нове чланове Привредног савета,
околности су се промениле и мислим да ће бивши чланови бити замењени још квалитетнијим и још
инсперактивним члановима Привредног савета тако да ћемо моћи да постижемо у будуће боље
резултате.За данашњу седницу Привредног савета предложен је следећи
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РЕГИОНУ ДУНАВА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОЈЕКТЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВОДИЛА
МЕЂУОПШТИНСКА РАДНА ГРУПА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ - БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, ГИЗ,
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РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Стављем пред чланове
Привредног савета да се изјаснимо гласањем, ко је за предложени дневни ред?Ко је
против?Уздржаних? ЗА је гласало 9 чланова Привредног савета.Против нема. Уздржаних нема.
Констатујем да је једногласно усвојен дневни ред.
Прелазимо на прву тачку дневног реда и дајем реч господину Браниславу Милићу.
I - ТАЧКА
АКТИВНОСТИ GIZ-KWD У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ОПШТИНСКИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У РЕГИОНУ
ДУНАВА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОЈЕКТЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВОДИЛА МЕЂУОПШТИНСКА
РАДНА ГРУПА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ - БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, ГИЗ,
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БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а: Ја се захваљујем, захваљујем се свим присутнима
који су пристали да се данас нађемо и да поразговарамо на ову тему. Можда се многи од вас питају
зашто смо дошли на идеју да на неки начин комбинујемо састанак вашег савета на тему привредног
развоја, међутим, нема ту неке превелике разлике, о томе ће Ивана највише и да прича јер када су у
питању мале средине које су претежно руралне између привреде и оно што се зове руралне
економије, нема неке превелике разлике на територији целе општине пошто сте рекли да вам је један
од најзначајнији ресорса винарство, а винарство јесте део руралне економије тако да мислим да
говоримо о најважним привредно заправо ресорсу који потиче са ових подручја. То је заправо један
од основног разлога зашто смо сматрали да би било можда најкориснији и најефикасније да се на овај
начин тема руралног развоја подигне на један виши ниво када је реч о општини Неготин. Ја морам да
кажем из неког нашег искуства, а ви сте и на самом почетку рекли да већ неко време добијате похвале
на рачун ваших колега из ваше администрације, то је већ дуже време, а ја морам да кажем да из наше
перспективе ми смо већ ту одприлике 5,5.година, као пројекат. Ја сам то више пута рекао, зато немам
ни сада проблем да кажем да је општина Неготин заједно са две општине, то су нам најпросиктивнији
партнери у нашем пројекту и сада пред вама овде могу да изразим велико задовољство што
сарађујемо са вашим колегама из администрације. У том кодексту морате да знате да имате
администрацију која ради за потребе ваше локалне средине. Оно што смо ми до сада радили, чисто да
се упознате, јесте да смо радили практично на два нивоа, радили смо у 10 општина у источној Србији и
претпостављам да ћемо од наредне године пошто улазимо у трећу фазу нашег пројекта даћемо
наставити да радимо са свих 10 општина. Да ли ће бити проширења на још неке додатне општине
источне Србије, то не знам али могу да кажем да смо на два нивоа имали такав облик сарадње са
општинама да смо радили билатералну сарадњу значи, ми плус општина али смо радили и међу
општинске сарадње и из тог разлога сам ја хтео и предложио да ми више говоримо о тој међу
општинској сарадњи и шта смо заправо до сада постигли на том нивоу сарадње са општинама. Зашто
је то нама важно?Ви знате и сами из вашег искуства да општине овакве какве јесу немају баш довољно
ресорса да саме доносе неке развојне сегменте али уколико се ти ресорси удруже са суседним
општинама онда то постаје значајније и просто можемо да рачунамо са нечим већим. То се заиста и
показало кроз ту нашу међу општинску сарадњу где смо ми у протекле три године одприлике уложили
одприлике неких 600-700.000 еура у развојне пројекте. Укупно смо имали 9 пројекта значи, у обе међу
општинске развојне групе. Само за рзрални развој конкретно отишло је неких 400.000 еура остатак је
отишло за развој туризма тако да смо заиста негде у том смислу вољни просто ту тему да разрадимо,
односно подизање тог неког нивоа живота у руралном амбијенту да га и даље промовишемо. Оно што
је значајно јесте да ће наредна фаза развоја руралног туризма бити тема број један у оквиру наших
пројекта и мислим да ће на томе највише ради. Ја сада нећу да причам о појединачним пројектима
зато што вас највише интересују пројекти у којима сте ви укључени као општина Неготин и сигуран
сам да су вас ваше колеге већ о томе информисале и нема потребе да ја сада поново причам о самим
тим пројектима. Јер колегенице које су водиле те пројекте су ту са нама тако да детаље можете
сазнати од њих, и колико је заправо то користило општини, шта је општина добила од тога, мислим а
ви то најбоље знате и из тог разлога ја не бих трошио време да објашњавам шта сте ви добили пошто
ви то најбоље знате. Оно што генерално недостаје у свим нашим општинама значи, не говорим само о
ових 10 већ у контексту целе Србије, а то је један систематичнији приступ овој теми, и то је оно што ми
сада планирамо да кроз наш пројекат на неки начин промовишемо и зато смо ангажовали Ивану као
једног од наших највећих стручњака и бившег министра чији је заправо присуство можете да
искористите кроз наш пројекат и можете апсолутно све што вас у том контексту интересује како да
побољшате своју присутност у теми руралног развоја, можете боље да се носите са том темом будући
да ће та тема бити све атрективнија чак и са аспекта интеграције Европске уније. И сами знате да нас
очекују и ти фондови испред приступних фондова Европске уније који су намењени руралном развоју
тако да општине морају бити припремљене, а у овом тренутку оне нису. Оно што ви имате можда једна
до две особе у општинској администрацији које знају да се носе са пројектима, да га припреме и да га
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инплементирају то још увек није довољно и потребан је један шири консензус људи који се заправо
тиче, а то сте ви значи, ви сте људи којих се тиче та тема у контексту да заиста морате да почнете са
својим припремама и да помогнете наравно општинској администрацији да буду у политичком смислу
припремљена за руковођење том темом. Из тог разлога бих вас замолио а и сами размислите о томе
која је ваша улога у свему овоме када је у питању ова тема и шта је то што ви можете да допринесете
самој општинској администрацији да тема буде видљивија и да буде презентнија. Наша идеја, пошто
смо ми започели пре одприлике неких 2.године са једном идејом око могућности за сертификацију
општина које су практично осетљивија на питања руралних средина.Зато што смо хтели на неки начин
да оне општине које имају мало прогресивнији поглед на то издвојимо и да просто друге општине које
то немају да мотивишемо да крену истим тим путем.Да би смо то реализовали заиста је потребан тај
један шири консензус да имамо једну групу која је хетерогенија која има мало другачије погледе на ту
тему од оних чисто административних која има мало практичнији поглед значи, на оно што јесте део
развојног система, и ту би смо вас заиста позвали да се активно укључујете. Једна од идеја је и та да се
формира та једна специфична група која би се само бавила руралним развојем ваше општине у овом
тренутку. Сам стратешки оквир омогућава да радите нека подстратешка документа да дефинишете
своју политику према руралним подручјима, и у том смислу ми би као пројекат практично
препоручили да имате ту некакаву подгрупу која би посебно разматрала све оно што ви већ радите
али из те перспективе руралних подручја зато што код нас када се говори о привреди често се тај
привредни контекст некако издваја од тог руралног контекста. Често људи који су у привреди не виде
ту довољно тај однос и ту повезаност руралних подручја и оно што се назива рурални развој, оно што
се назива привредни развој једне овако мале средине као што је ваша. Из тог разлога смо имали идеју
да интегришемо ту компонету заправо ту вашу групу. Ја бих о овој теми толико, а уколико вас
специфично интересује зашто смо ми конкретно улагали у ту тему, зашто планирамо и даље да
улажемо, где ту видимо општину Неготин, каква год специфична питања да имате питајте.
ИВАНА ДУЛИЋ-МАРКОВИЋ, представник ГИЗ-а:Добар дан свима, хвала вам за ову прилику
то сте нам пружили да разговарамо са вама. Идеја је била да цео наш пројекат покушамо да пренесемо
општинама да не компликују ствари тамо где не морају јер просто нови изрази, нови трендови, нови
политички вокабулар манипулише са неколико израза који су: локални, економски развој, рурални
развој, тражи да имате савет за локални економски развој, савет за рурални савет, цертификација
општина за повољну пословно окружење, цертификација општина за рурални развој и онда радећи са
мањим општинама ја сам видела да су људи потпуно збуњени и видим да већину ствари већ имају у
општини, знају о чему се ради али они то зову локални економски развој. Онда неко дође и каже
„имате ли савет или стратегију руралног развоја?“Они кажу „немамо“ и онда се баве писањем
стратегије следеће 3.године, а заправо та стратегија је исто оно што је стратегија привредног развоја и
стратегија локалног економског развоја. И сада ми покушамо да некако буде и нама лакше,
покушавамо да вама објаснимо да је то све исто. Када су колегенице рекле да у Неготину постоји тај
Привредни савет који је веома активан и са компетентним људима и да су заинтересовани, зашто би ја
више била заинтересована за Неготин него ви, онда идеја била да се сретнемо са вама. Са
колегеницом смо урадили једну кратку анализу да покушамо да покажемо да је све то што ће вама
причати у будућности, да вам је потребно за европске интеграције, за локалне економски развој или
да траже нека документа за планирање да ви уствари мање више све то имате само требате да знате
када и у ком тренутку требате да дозовете. Ако не тражи да вам се зове локални економски развоју, ви
ћете рећи да имате, ако траже за рурални развој исто ћете рећи да имате јер у вашој средини заправо
то је приближно исто. Наравно да би неко сада могао да уђе у поламику самном и да каже да то није
исто, еконмски развој и рурални развој.Ми смо свесни да економски развој оно што даје најбоље
економске ефекте, а да рурални развој узима у обзир и социјалне ефекте и ефекте на заштиту животне
средине и све друге могуће ефекте и мислим да то не треба никоме објаснити данас. Исто као што
већини не треба објашњавати некима на врху државе да постоји та збуњеност да се везује
пољопривреда за руралним развојем, дакле, рурални развој није пољопривреда, пољопривреда не
може да буде носилац развоја, може да буде много боље у општини Неготин него што сада јесте али да
она у Србији носи или у Неготину развој, то не може. Највећи аргумент за то је по мени да ни једна
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развијена пољопривредна земља нема лошу пољопривреду нити једна лоша земља има добру
пољопривреду. Дакле, ако имате економски развој и пољопривреда је све боља, ако имате лошу
економску ситуацију и пољопривреда је лоша, то не може да се раздвоји.Због тога у овом поступку
цертификација у коју је и општина Неготин ушла у протеклом периоду, за рурални развој. Ту се тражи
да се формирају тела која ће да буду одговорна за рурални развој и наша идеја уствари идеја ваших
сарадника је била да се не прави још једно ново тело у Неготину која ће бити савет за рурални развој
него да ми вама сугеришемо да размотрите да у оквиру Привредног савета општине Неготин се
формира група и да ви презентујете вашем општинском руководству, да у оквиру тог тела буде група,
формална или неформална која ће да буде на неки начин и да гледа друге не само економски интерес,
сигурна сам да ви увек гледате и тај интерес као и социјалу и заштиту животне средине и свега оног
другог што је на крају потребно и за економски развој. Дакле то је прва ствар о чему смо ми хтели да
разговарамо са вама. Друга ствар је да ви у Неготину јако пуно ствари које се тичу руралног развоја
већ радите, имате програм за пољопривреду имате део буџета који је из пољопривреде, који иде за
мере из диверзификације пољопривредне производње, улагање у сеоску инфраструктуру и то су све
мере руралног развоја. Колегенице су припремиле табелу коју ћу вам објаснити где су све то
систематски показале, значи, инвестиције у сточарству, које мере. Значи, ово је ваша буџетска линија
од 18.000.000,оо динара, да се не збуните, нема за сваку меру 18.000.000,оо динара нажалост, него је то
једна мера али ви практично све то имате у инплементацији дакле, мере за сточарство, инвестиције у
пчеларству, инвестиције у виноградарству, воћарству, повртарству. Инвестиције у знање где се
инвестирају едукације и студиска путовања или ће бити у овој години у буџету, подршка продаји
пољопривредних производа. Подршка руралном туризму, подршка развоју предузетништва,
изградња одржавање сеоских путева значи, када би неко дошао и када би сте ви ово показали, ви
имате све оно што на крају долази. По мени је ово супер него да имате 10 стратешких докумената о
руралном развоју, а да се ништа из тога не ради. У будућности новац из европских фондова и из
наших фондова, основа свега је планирање. Значи ви морате некако да ставите у документа ово што
већ имате значи, дакле, само у један оквир стратешког планирања јер ће вам то бити улазница да
добијете новац чак и од ГИЗ-а у будућности, а нарочито од других.Има општина као што је био исто
ГИЗ-ов пројекат програм руралног развоја општина Мајданпек, Кладово и Велико Градиште које су
заједно направиле програм да не троше ресорсе, јер сви имају исте проблеме, али имају оквир који је
такође и територијално покривен, покрива једно подручје значи, не само једну општину, и то је
улазница и добар документ за планирање како би они добили средства. Сада када ја упоредим као
неко које прилично практичан, да ли би ја више волела да имам ово или ово ја бих увек изабрала ово,
дакле, ви већ имате то али сада требате само један мали напор да ставите то у програмски документ.
То не могу да вам пишем ни ја ни нико са стране то ви треба да изаберете једну мању групу која ће ово
што ви имате да стави у један програмски документ и да будете практично лидер у Србији у овоме јер
програм руралног развоја имају само ове општине, није још усвојено али ће бити, Мајданпек ће сада у
децембру усвојити, али су се потрудиле да то напишу. По мени пројекти су добри међутим што се тиче
живота некако је једноставније у Неготину,ако желите да разговарамо и мислите да је то нешто што се
подразумева опет добро, ми смо наше одрадили и рекли смо о чему се ради. Дакле, многе ствари се
компликују да би неки имали посла и на врху државе и у донаторским организацијама. ВИ уколико
укапирате тај систем можете да дођете до много више новца а да не трошите пуно ваших ресорса у
општини, на крају крајева и немате јер се све то сведе на одређену групу људи која има ту визију
Неготина да мора да буде боља и да може да буде боља.Колегенице су препознале вашу групу да има
ту визију, и то се савршено уклапа са нашим ставовима и оним што смо радили у прошлости. Још само
да кажем оно што мене највише нервира то је Закон о подстицајима у пољопривреди. Ја мислим да
требате реаговати као општина јер у том закону пише нпаример да програм који ви имате за
пољопривреду не знам да ли сте ви пре него што сте га усвојили тражили сагласност министарства да
вам да одобрења (Олга Предић, шеф за привреду и друштвене делатности: Нисмо.)Онда ви радите
против законито јер већ у Закону о пољопривреди је писало да свака општина мора да тражи од
министарства сагласност како ће да потроши своја средства што је тотално некоректно. Значи ако ви
желете да донесете мере за рурални развој у пољопривреди, а то је практично све што ви плаћате из
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вашег буџета, морате да тражите сагласност министарства на то, неког чиновника који седи у
министарству да вам да сагласност како ћете ви потрошити ваше паре и плус до 31.марта морате да му
доставите извештај како сте ви потрошили ваше паре јер ви иначе спадате у неке буџетске
контроле.Не знам зашто би ви правили додатну администрацију и трошили ресорсе на то?Ја ћу
покушати да скренем пажњу и Сталној коференцији градова и општина и свима ћемо скренути пажњу
на то јер је то противно принципу децентрализације у сваком погледу. На крају ни то неће нико да
спроводи као и већину наших закона али ћете ви знати да вас увек неко држи у шаци и да вас
прогањају да сте нешто издвојили, велики буџет за ваше пољопривреднике а нисте питали
министарство и они у том случају могу да врате и да кажеу „зашто сте ви давали за опрему за вино ако
то нема у нашем програму министарства?“ Надам се да разумете о чему говорим.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Отварам расправу и питам да ли
има дискутаната?Ја се слажем са вама госпођо Ивана да ми сами требамо да имамо утицај на наш
развој али да ли баш то треба да буде толико одвојено да само ми знамо како треба да се развијамо
без потребе да се са неким консултујемо и да неке шире планове уграђујемо.Да ли има питања?
Изволите.
ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Пошто знам да је стратегија развоја општине
Неготин усвојена на већу значи, остало је само да се усвоји на Скупштини општине и то је готово, ту је
већ побројано много ствари на којима се радило задњих пар година и из тога сада треба извући оно
што се односи на рурални развој да се што пре уради ова стратегија за рурални развој баш због
фондова који се можда отварају, због министарства, донатора и свега другог осталог.
ИВАНА ДУЛИЋ-МАРКОВИЋ, представник ГИЗ-а: Мој предлог би био да ви избегнете писање
још једне стратегије ако сте се већ окупили око стратегије него мислим а треба да пишете програм
руралног развоја у коме ћете из те стратегије да оперативно направите оно што треба да се ради на
ширем подручју и у селу и у граду. Значи, да избегнете још једну стратегију него да се одмах баците на
програм.
БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а: То је већ нешто што ви имате, ја знам конкретно да
ви већ имате у вашој канцеларији конкретно све процедуре шта један програм подразумева. Он
подразумева кратку анализу коју Ви можете да радите и да је издвојите из оног што сте већ радили у
самој стратегији и плус те програмске орјентације, а то да се јасно дефинишу мере које хоћете да
подржавате и начин на који хоћете да подржавате а што значи ко има право да их користи под којим
условима у ком обиму, у ком временском року, ви то већ све имате, ви ту процедуру већ примењујете
само треба да се трансформише у заједнички документ.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: То смо схватили значи, само
треба да прилагодимо захтевима оном ко донира, захтевима и критеријумима. Да ли има још
питања?Изволите Олга.
ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф Oдељења за привреду и друштвене делатности: Желим само да додам
да у Законуу о локалној самоуправи стоји да је општина надлежна да донесе програме развоја, нигде
не стоји да општина треба да ради стратегију него је такав тренд да смо сви приморани да то радимо
јер недају средства ни донатори ако немамо стратегију. Те смо се из тог разлога и ми одлучили да
урадимо стратегију одрживог развоја на 10-њи период.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Пред нама је конкретизација те
стратегије, ми већ правимо планове у ком правцу ће ићи конкртизација. Покушаћемо да дођемо до
конкретних циљева и да видимо каквим ресурсима располажемо али то ће тек уследити после
усвајања ове стратегије.
БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а: Ја имам једно питање за Привредни савет.Колико
је Привредни савет спреман да се активно укључи у бављање овом темом?Колико је спреман , не само
да каже да усвајамо оно што су нам колегенице које раде на том питању предочиле данас, него колико
сте уопште заинтересовани да сами разговарате на одређене теме, да сами предлажете неке промене,
да сами сугеришете неке нове идеје?Колико уопште Привредни савет има капацитета за тако нечим?
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РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Ми већ имамо искуство и праксу
да је тај неки оквир који је направљен, канцеларија за локални економски развој,ми смо покушали
нешто и за то имамо позитивних искуства да тај оквирни неки план који смо добили од канцеларије за
локални развој.Ми не можемо да будемо неко стручно тело, идеја имамо довољно, имамо довољно
искуство да будемо прегматични а оно што сматрамо да треба реализовати по неким принципима што
не будемо знали укључићемо стручне људе али ће то све ићи преко локалне самоуправе, а ми ћемо
или подржати или ћемо их сами стварати али да их ми коначно реализујемо, да дамо коначну форму
ми тај ниво немамо стручности и компентетности. Добро. Да ли има још питања? Изволите.
ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф Oдељења за привреду и друштвене делатности: Поставља се једно
питање, да ли Привредни савет може да брани идеју руралног развоја из разлога што је такав и састав
Привредног савета, знате пошто је председник Привременог савета по Пословнику изабран из реда
привредника, чланови су председник општине, председник Скупштине општине, заменик
председника општине, члан већа задужен за предузетништво, испред удружења предузетника
Драгослав Илић и удружења винара, може да разговара и о руралном развоју а у Пословнику о раду
значи, и ту имамо свакако и привреднике који имају своју производњу. Пословником о раду стоји да
они могу ангажовати у зависности од теме, зависности од тога шта је проблем, могу да ангажују и људе
са стране, нису они затворени круг да не може неко други да се укључи у рад.
БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а:У том случају можете да користите и ГИЗ, зато и
јесмо ту, ми располажемо неким ресурсима које ви можете да искористите за оно што не знате, да ми
нађемо неког ко зна као што смо нпаример Ивану ангажовали.Ми смо понели један сет препорука
који смо припремали пре одприлике једно од годину дана које смо поделили нашим општинама које
су ушле у овај процес које могу просто да прате и да виде шта је то што је неопходно у том
административном делу.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Питам особе које раде у
канцеларији за локални економски развој да ли оне имају питања?
МАРИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ, пошто је у току процес руралне сертификације односно почетна
идеја да се сакупимо, занима ме сада у којој фази и у формалном смислу сертификација од стране ГИЗа?
БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а:Сертификација у овом тренутку стоји, то смо већ
информисали општине зато што смо ми заправо читав тај процес започели НАДЛЕ-дом да радимо. Ту
смо имали један застој у сарадњи са НАДЛЕ-дом пошто они нису показали довољно капацитета да
спроведу овде сертификацију до краја.Друга ствар је та што Министарство пољопривреде у том
тренутку није спремна тако нешто да подржи.Нама је идеја била да укључимо Министарство значи,
нама идеја није била да само општине анимирамо и да општина раде неку индивидуалну причу
независно од националног контекста, идеја нам је била да заједно подижемо ниво свести да се
општине битан фактор када је у питању дефинисање руралног развоја. Код нас је велики проблем што
министарство уопште не консултује локални ниво када доноси политику која се тиче локала, у
конкретном случају пољопривреда и рурални развој се локала тичу.Нико са локала се није
консултовао када се креира та политика, и идеја нам је била да сензибилишемо један други ниво и да
почну да размишљају да су партнери у том процесу. Значи министарство није било спремно да то
одради, било је формално спремно да стави потпис на меморандум на разумевању али не и да
инплементира конкретну меру подршке таквим општинама а наша идеја је била да те општине на неки
начин просто буду у предности.Оно где смо успели да сензибилишемо јавност односно те неке
националне институције је Стална коференција градова и општина, оне су на неки начин
сензибилисани и они ову причу заправо подржавају.Они су јуче свим својим члановима послали који
се баве локалним економским и руралним развојем, пољопривредом да сугеришу предлоге до 20-тог,
те ће Стална коференција да пошаље своју реакцију баш када је локална самоуправа у питању о новом
закону, пошто су они већ покренули.Ту смо успели да покренемо нешто али са министарством нисмо,
нису вољни да општину сагледају као активног партнера.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још питања?Изволите.
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ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф Oдељења за привреду и друштвене делатности:Обзиром да од
наредне године следи нови програм односно наставак, 3 фаза локалног еконмског развоја у региону
Дунава, да ли можете ближе информације да нам дате везано за програме и пројекте који ће се
финансирати да би се ми припремили унапред.
БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а:Сасвим сигурно у овом тренутку знам, пошто је то
још увек у фази развоја пошто ГИЗ није невладина организација, то је организација Немачке
владе.Нама се сада придружила и организација Швајцарске владе која такође хоће да даје одређена
средства и да пружа подршку овим 10 општинама и хоће да та средства ми инплементирамо кроз наш
програм. Оно на чему они инсистирају у овом тренутку то јесте та једина једина компонетна а то је
добро управљање на локалу што подразумева да било која врста управљања било којом локалном
политиком не долази у обзир, у том контексту и руралном политиком и пољопривредном политиком
на локалном нивоу. Друга ствар коју знам а то је да рурални развој као тема постаје број један значи,
најважнија тема код нас.Оно што ће се исто радити јесте да се подржавати међуопштинска сарадња, то
је такође, једна сугестија коју ја желим да упутим самом Привредномс авету да уколико се одлучите да
будете ти који ће те увести ову тему код себе и да се заправо ви њоме бавите, да размишљате и у том
правцу, да размишљате шта то заправо можете да радите са суседним општинама када је ова тема у
питању, значи, то је нешто што ће се подржавати кроз наш пројекат.Можете већ сада да почнете да
размишљате о тим темама јер сигурно ћемо негде, ја планирам да у децембру сазовем састанак обе
групе и за рурални развој и туризам, вероватно састанак ће бити поново у Зајечару па да одприлике
видимо шта би могли предложити ГИЗ-у заједно. А вероватно ћемо у фебруару поново имати планску
радионицу где ће се дефинисати сами детаљи где ће се та средства у наредна 3-4. године утрошити.У
фази преговор аје још увек колики ће обим средстава бити, има најаве да буде и дуже од 3.године али
чини ми се да ће да буде 4.године, било је планирано да буде око три милиона еура. Не знам да ли ће у
складу са повећањем година бити повећан и буџет или ће остати на том нивоу.Конкретно то ће бити
пројекти слични оним пројектима које смо радили у Неготину а то је подршка руралног туризма и ту је
Маријана заправо водила тај пројекат. Ту се заправо радило на дефинисању некаквих стандарда за
бављање руралним туризмом на конкретном примеру пимница и око пимницама, при чему је било
прикључених неких 70-так домаћинства из три општине и та домаћинства су добила конкретну помоћ
тиме што им се набавила одређена опрема која ће да буде у складу са тиме. Значи био је пројекат
„воће Дунава“ где смо ми подржали тај пројекат и где је једно удружење добило ту вагу, организоване
су посете сајмовима.Дефинисали смо у сарадњи са Иваном и један водич за директну продају значи да
се виде које су то тржишне могућности за локално становништво.Имали смо пројекат за лековито
биље, значи, тај тим пројеката.
ИВАНА ДУЛИЋ-МАРКОВИЋ, представник ГИЗ-а:Практично све што се тиче економских
активности може да се подведе под пројекат руралног развоја дакле и оно што се тиче
пољопривреде што се тиче предузетништва значи, све економске активности које се тичу вашег
савета практично спадају у тај оквир који ће моћи да се предложи.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Да ли има још питања?Изволите.
МАРИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ, радник Општинске управе: Да ли ће можда кроз то финансирање
моћи да се финансирају и неки модели будућих локалних акционих група?Да кроз пројекте нешто
финансирамо и обучимо људе и да их усмеримо ка умрежавању и неком повезивању општина и у
оквиру делатности?
БРАНИСЛАВ МИЛИЋ, представник ГИЗ-а:Да.То је нешто што већ радимо, то је баш и идеја
нашег пројекта та међуопштинска иницијатива.Министарство пољопривреде је добила одређена
средства унутар буџета, министасртво пољопривреде плус Европска делегација европске уније.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још питања?
ИВАНА ДУЛИЋ-МАРКОВИЋ, представник ГИЗ-а:Не знам да ли на локалу постоји свест да би
смо ми та средства из Ипарда која су на располагању и да она зависе од тога колико ће министарство
и држава на централном нивоу да пипреме. То је прилично хитно јер европска унија већ од
2014.године улази у нови буџет уствари од 2013.године је нови буџет, и ако не уђемо у то имаћемо
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проблема. Уколико вам се пружа прилика да и ви можете да вршите притисак да се уради неки домаћи
задатак на том централном нивоу.Пример је и тај да за вашу општину 50-60.000.000,оо динара за
рурални развој, мислим да то није мало и плашим се да ће то пропасти зато што немамо акредитоване
установе и процедуре.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још питања? Изволите
ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Јуче смо ми имали састанак и закључак тог
састанка је био појачање тима за израду пројеката, општинског, или да их ослободе неких мањих
битних обавеза да би могли да се посвете више томе и да се ураде сви планови који су неопходни да
би се конкурисало.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још питања? Нема.
Хвала.

Састанак је завршен у 12,20 часова.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
Радиша Младеновић,с.р.
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