
Записник са иницијалног састанка привредног савета

Састанак је одржан дана 10.05.2012.године у малој сали Општине
Неготин. Састанак је почео у 12 часова, састанку су присуствовали
представници предузетничког сектора:
1. Милоје Банковић - агенција Банковић
2.Драгослав Илић – Председник ОУПОН
3.Радиша Младеновић-СЗПМР Матаљ
4.Јован Димитријевић-ДООР Делор Унион-члан општинског већа општине
Неготин за предузетништво
5.Зоран Спајић-СПАЈИЋ ДОО
6.Бранко Јовановић -ДОО Центар Јовановић
7.Мирослав Михајловић – ДОО Металац Арт
8.Ђекић Војислав-ДОО Алуминекс-еуролине
9. Влако Ђорђевић-председник општине Неготин
10.Олга Предић – КЛЕРР
11. Александра Матић-КЛЕРР
12. Маријана Ђорђевић-КЛЕРР
13. Зоран Стојковић-тим за сертификацију општина са повољним пословним
окружењем
14. Марина Николић-тим за сертификацију општина са повољним
пословним окружењем

У име тима за сертификацију општине Неготин Олга Предић
предложила је следећи дневни ред:

1.Информисање присутних о формиранју привредног
савета општине Неготин и договор око предлагања чланова

2.Информисање присутних о Програму сертификације
општина са повољним пословним окружењем

3.Информисање присутних о изради Стратегије локалног
економског развоја општине Неготин

 4.Разно

             Председник Општине Неготин поздравио је скуп и захвалио се свим
присутнима на ангажовању.Реч је дао Олги Предић као представнику Тима
за сертификацију општине.
            Олга Предић упознала је све присутне са привредним
саветом,улогом и значајем савета, као и са предлогом састава



савета.Привредни савет има 9 чланова од чега је четири члана из сектора
предузеништва,остало петоро чланова одредиће локална
самоуправа.Решење о формирању савета доноси Општинско веће општине
и након тога привредни савет,као саветодавно тело се састаје најмање
једном у три месеца.Привредни савет је радно тело Општинског већа и као
такав имаће мандат адекватан општинском већу.
           Милоје Банковић изнео је предлог предузетника да се чланови
мењају у складу са темом која се разматра.
          Овај предлог је уважен у смислу да ће рад привредног савета бити
отворен и сви заинтересовани привредници могу седницама да присуствују
али да ће у њихово име имати решењем одређени чланови привредног
савета.
           Јован Димитријевић,члан општинског већа општине Неготин,
предлаже да се савет састаје најмање једном месечно и да на следећем
састанку буду присутни сви чланови извршног одбора ОУПОН. Он је
истакако важност МСП сектора у општини Неготин.
          По другој тачки дневног реда Александра Матић ,образложила је
Процес сертификације општина који се тренутно одвија у Општини Неготин.
Програм сертификације општина са повољним пословним окружењем је
инструмент који омогућава оцену квалитета локалних заједница везаних за
њихове инвестиционе могућности, иницијатива за привлачење инвестиција,
и континуиране програме подршке бизнис сектору које општине
пружају.Општина Неготин подписала је уговор о реализацији овог програма
са НАЛЕД-ом у новембру 2011 године и до новембра 2012 године треба да
испуни 17 елиминационих критеријума који ће омогућити Неготину да
постане једна од одабраних локалних самоуправа и која ће унапредити свој
рад у смеру развоја предузетништва.Сви критеријуми су појединачно
образложени присутнима.
         Јован Димитријевић је у складу са изнешеним нагласио да ће ова
сертификација значајно унапредити процес издавања грађевинских дозвола
и остале документације који је један од постојећих проблема приватног
сектора.
          Милоје Банковић је предложио формирање службе или сличног,где би
предузетници и потенцијални инвеститори могли да на једном месту добију
помоћ и све информације о покретању бизниса.

Председник општине објаснио је да је Општина Неготин формирала
Канцеларију за локални економски и рурални развој биће место где ће се
решавати проблеми и планови локалног економског разоја .
           Радиша Младеновић истакао је важност формирања привредног
савета и сказао вољу предузетника да у истом учествују.
           По трећој тачки дневног реда Олга Предић објаснила је процес
израде Стратегије локалног економског развоја и образложила СВОТ
анализу која је урађена од стране чланова радних група формирнаих за
израду Стратегије.Сви присутни у материјалу добили су примерак СВОТ
анализе.Олга Предић,такође је објаснила наставак активности у циљу



израде СЛОР-а.Након ове фазе одредиће се стратешки циљеви и
приоритети као и план капиталних инвестиција.

Радиша Младеновић изнео је предлоге за допуну СВОТ анализе у
следећем смислу и то да Општина Неготин у оквиру Пољопривредне школе
Буково има Центар за органску производњу и да општина треба интензивно
да ради на унапређењу тог центра за едукацију. Такође напомиње да је
једна од снага општине Неготин и компаративна предност  највећи број
осунчаних дана у Србији који је капацитет који се треба користити у смислу
планирања грађевинских парцела за изградњу соларних електрана.Трећа
сугестија коју је изнео је равномернија расподела средстава аграрног
буџета који би више требао да се односи на капиталне инвестиције од којих
би сви пољопривредници имали користи у смислу изградња хладњаче и
других прерадних капацитета.Господин Младеновић скренуо је пажњу на
манифестације у Неготину као и на културне капацитете које треба у већој
мери користити.

Олга Предић уважила је његове сугестије које ће бити унете у СВОТ
анализу приликом израде Стратегије локалног економског развоја и
напоменула,да све овакве и сличне савете и предлоге у смислу локалног
еконмског развоја привредни савет треба да даје како би се унапредио
развој општине Неготин.

Под тачком разно Војислав Ђекић скренуо је пажњу председнику
општине на лоше решен саобраћај у ужем центру града као и на возила која
су покварена и годинама стоје на паркинг местима и тротоарима.

Председник општине објаснио је  своје предходно ангажовање на
решавању овог проблема и рекао је да је оформљен савет за безбедност
на чијем ће дневном реду бити и овај предлог као један од већих проблема
у граду.

Драгослав Илић, као председник Општег удружења предузетника
скренуо је пажњу на проблем удружења предузеника којем је за рад
неопходан простор у коме би оно обављало све своје активности.Истакао је
да је удружење већ поднело захтев за решавање овог проблема и да се
нада да ће општина у најскоријем року наћи простор у коме би ово
удружење могло да ради.
            Председник општине Влајко Ђорђевић замолио је да се захтев
удружења понови  и рекао да је додела локала који су у власништву
општине Неготин у надлежности Комисије за комунално стамбене послове и
урбанизам и да ће она одлучивати по том питању.

Састанак је завршен у 14 часова.

Записник сачинила
Александра Матић


