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

ОДРЖАНЕ 20.06.2012.ГОДИНЕ

Друга седница привредног савета је почела са радом у 11,00 часова.
Седници присуствују: 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, Радиша
Младеновић, председник Привредног савета и Александра Матић, самостални стручни сарадник.

Оправдано одсутан је др Влајко Ђорђевић, Милоје Банковић агенција „Банковић“, и Спајић Зоран ДОО
„Спајић“.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Отварам другу седницу Привредног
савета, пред Вама имате дневни ред. Пре него што прочитам дневни ред,  питам да ли има предлога и допуна
дневног ред? Рећићу само како сам замислио комуникацију између чланова Привредног савета. Договорили смо
се да комуницирамо, извештавамо се, шаљемо позиве и материјале електронском поштом. Можда то није баш
прикладно, мени се чини да је тако. Значи, за сваку седницу материјал ћете добијати путем електронске
поште.За данашњу седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ
САВЕТА,

2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН,

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2012-2021.ГОДИНЕ

4.  РАЗНО.

Да ли се слажете са овим дневним редом? Да ли има допуна?Нема.Хвала.Уколико нема допуна и измена
предлажем да усвојимо предложени дневни ред. Ко је за?Ко је против?Уздржаних? ЗА је гласало 7 чланова
Привредног савета. Против нема. Уздржаних нема.

Констатујем да је дневни ред једногласно усвојен.
Прелазимо на прву тачку дневног реда која гласи

I - ТАЧКА
РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ

ОРГАНА

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:У материјалу сте добили записник са
конститутивне седнице који је детаљно вођен, да ли имате примедбе, допуне, да ли треба нешто да се исправи у
записнику? Не. Хвала. Стављам на гласање. Ко је за да се усвоји Записник са конститутивне седнице?Ко је
против?Уздржаних?

ЗА је гласало 7 чланова Привредног савета. Против нема. Уздржаних нема.
Констатујем да смо једногласно усвојили Записник са конститутитвне седнице.
Прелазимо на другу тачку дневног реда која гласи:
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II-ТАЧКА
РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

ОПШТИНЕ НЕГОТИН

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Дајем реч заменику председника општине
Бранку Марковићу,  пошто је друга тачка дневног реда стављена на његов предлог, да се у Пословнику
Привредног савета предвиди заменик председника Привредног савета. Наш циљ је да будемо што оперативнији,
конкретнији и да имамо један практичан Пословник о раду.На прошлој седници Бранко је предложио да се
пословник допуни  местом заменика председника Привредног савета.То  нисмо усвојили на прошлој седници
јер је мој предлог био да видимо да ли има још неких предлога за измену па да у једном кораку, у једном потезу,
урадимо све допуне и измене. Да ли је неко електронском поштом доставио предлог за измену и допуну
Пословника о раду? Не.Уколико није да ли сада има неко неки предлог за допуну?Имамо  предлог, Бранка
Марковића, и ја бих замолио Бранка да образложи свој предлог.

БРАНКО МАРКОВИЋ, заменик председника Привредног савета: На првој конститутивној седници
Привредног савета изабрали смо председника Привредног савета, а имали смо 2 кандидата. С обзиром да су оба
кандидата квалитетна, и обзиром на посао који нас чека, сматрао сам да би било добро да Пословником
одредимо и заменика председника Привредног савета. То значи  да у члану 3. став 2.  уместо „председника
Привредног савета у случају спречености замењује члан Привредног савета кога председник овласти“
замењујемо тај став и треба да гласи „председника Привредног савета у случају спречености замењује заменик
председника Привреднго савета“. Ви знате да смо на прошлој седници разговарали када смо предлагали
председника Привредног савета и тада смо имали два предлога,и то Милоја Банковића као кандидата удружења
предузетника и Радишу Младеновића. Сложили смо се да су оба кандидата добра, за председника је изабран
господин Младеновић и обзиром на обим посла који очекује Привредни савет ја сам сматрао да је добро да
имамо и заменика председника и предложио сам господина Милоја Банковића.

мр МИЛАН УРУКОВИЋ, председник Скупштине општине Неготин: Ја имам Пословник у коме пише
„председника Привредног савета у случају спречености замењује заменик председника Привредног савета“.

БРАНКО МАРКОВИЋ, заменик председника Привредног савета:Председниче, Ви сте добили измењен
Пословник о раду. На прошлој седници смо имали такав предлог „да председника Привредног савета замењује
члан Привредног савета кога он предлаже.“

мр МИЛАН УРУКОВИЋ, председник Скупштине општине Неготин:Ја се извињавам, ја нисам био на
првој седници.Прво, ако је одштампан требамо сви да знамо, ја сам ово добио сада, верзију о којој Бранко прича
нисам добио ни прву везрзију, а нисам добио ни материјал за данашњу седницу, нисам знао. Друго имам још
једну примедбу овде пише „замењује заменик председника Привредног „ чега?Савета, суда, чега?Мислим да
треба да се зна.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Председниче, пре него што сте дошли
договорили смо се да од сада па надаље, материјале и сазиве за седнице шаљемо електронском поштом.

МИРОСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ, члан Привредног савета: Мислим да је најбоље да се свако од чланова
изјасни како хоће да добије материјал. Мени рецимо електронски савршено одговара али можда неко више воли
да добије  штампани материјал.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Ја се и са тим слажем. Сада се враћамо на
почетак,што значи, како ћемо да се извештавамо и како ћемо да примамо материјале и позиве за седнице, може
и комбиновано. Молим Вас да се изјаснимо ко хоће меилом а ко хоће  у штампаном облику. Бранко се већ
изјаснио да жели да добија штампани материјал, председник Скупштине мр Милан Уруковић, такође, ја се
слажем са Вама да добијате у штампаном облику. Што се мене тичем мени одговара да добијем електронском
поштом као и Мирославу Михајловићу, Драгославу Илићу, Димитрију Петровићу. Молим секретара
Привредног савета да провери код сваког члана како жели да добија материјал и да тако убудуће и прима
позиве.

ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан Привредног савета:Мени можете да шаљете и путем електронске
поште као што сам добијао материјал за ову.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Молим  секретара  савета да по завршетку
седнице договори  са сваким чланом начин доставе  материјале за седницу. Хвала.



3

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Овај предлог је стављен свима јасно и
концизно, те отварам расправу поводом овог предлога. Има ли питања, предлога?

МИРОСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ, члан Привредног савета: Ја сам желео само да кажем да је предлог јако
добар из простог разлога што би тај један који би био одређен као заменик председника  био у току много више
од нас осталих. Сматрам да би заменик председника био констатно у комуникацији са председником и увек би
могао лако да га замењује и што се тиче дневног реда и неке расправе. Мислим да је овај предлог од старта јако
добар.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:  Има ли питања везано за овај предлог?
Нема. Хвала.Стављам на гласање предлог заменика председника општине, да се Пословник допуни са још
једном функцијом , а то је заменик председника Привредног савета и да то буде Милоје Банковић. Ко је за?Ко је
против?Уздржаних? ЗА је гласало 7 чланова Привредног савета. Против нема. 1  члан Привредног савета је
уздржан. Против нема.

Констатујем да смо донели одлуку да се  члан 3 . став 2. измени и да гласи „председника Привредног савета
у случају спречености замењује заменик председника Привредног савета“.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још предлога за измену и допуну
Пословника о раду? Изволите.

ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Мој предлог је да се измени члан 6. , да се материјали
достављају најкасније 5 дана пре дана одређеног за одржавање седнице, не 2 дана као што пише, да би могли
људи да испланирају време па макар без материјала али да се зна време да би људи били ту.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Слажем се, треба да будемо оперативнији
да предвиђамо мало у напред наше планове и на време да их извештавамо. Ја се слажем можда су људи стварно
оптерећени, и имају обавеза. Неки материјали су заиста обимни и потребно је више времена да се посвети,  2.
дана је сувише кратак рок да се људи припреме.

ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Мој коначан предлог је да у члану 6. стоји 5 дана.
мр МИЛАН УРУКОВИЋ, председник Скупштине општине Неготн:А, шта ако нешто хитно буде ?
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Имате у Пословнику, члан 6. став 2.
ДЕЈАН ТАДИЋ, члан Привредног савета: Стоји „изузетно по потреби Привредни савет се може  сазвати

без писаног позива, телефоном, у року краћем од рока утврђеног“.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још предлога, коментара на овај

предлог?Нема. Хвала. Стављам на гласање. Ко је за?Ко је против?Уздржаних? ЗА је гласало 8 чланова
Привредног савета. Против нема. Уздржаних нема.

Констатујем да смо једногласно усвојили предлог да се у члану 6. став 1. измени време достављање
материјала за одржавање седнице.

Прелазимо на трећу тачку дневног реда која гласи

III-ТАЧКА
РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2012-2021.ГОДИНЕ

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Известилац ове тачке дневног реда је Олга
Предић, шеф одељења за привреду и друштвене делатности.

ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности: Након спроведеног конкурса,
општина Неготин је одабрана да у оквиру програма EXCHANGE 3 да добије експертску подршку за израду
Стратегије локалног одрживог развоја од стране Центра за планирање и пројекте СКГО. Програм EXCHANGE 3
финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална
конференција градова и општина. Скупштина општине Неготин је донела  Одлуку о приступању изради
Стратегије одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2021. године , број : 300-16/2011-I/05 од
07.10.2011. године. Председник општине је донео Решење о формирању стратешког тима за израду Стратегије
локалног одрживог развој општине Неготин, број: :300-17/2011-II/03од  01.11. 2011. године . У овом извештају
можете да видите састав стратешког тима значи 15 чланова при чему су председник општине др Влајко
Ђорђевић координатор овог стратешког тима, а заменик председника општине Бранко Марковић. Даље, у
складу са  планом  израде стратеге коју смо добили од СКГО  одржана је једнодневна обука - упознавање
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стратешког тима  са методологијом, начином рада на изради Стратегије и   идентификовани су  партнери из
локалне заједнице у циљу  припреме Форума партнера.Значи, све смо ово до сада радили у сарадњи са СКГО.
Први Форум партнера је одржан 07. новембра 2011. године у Великој сали Скупштине општине Неготин са
почетком у 12.00 часова. На Форуму, партнери су упознати са процесом стратешког планирања локалног
одрживог развоја и заинтеровани партнери су се пријавили за учешће у тематским радним групама. У том
смислу, формиране су тематске радне групе за друштвени развој, за економски развој и за заштиту животне
средине.Ту  презентацију је радио господин Александар Маринковић експерт Центра за планирање и
пројектовање СКГО-а. И на том форму сваки кандидат је имао пријаву и могао је да се и у име своје
организације, установе, предуезћа да се пријави за одговарајућу тематску радну групу. Формиране су три
тематске радне групе за друштвени развој, економски развој и за заштиту животне средине. Након тог форума
Одржана је дводневна обука  за представнике Стратешког тима у Кладову при чему су чланови стратешког
тима информисани и упознати са фацилитацијом,  SWОТ анализом, одређивањем визије, дефинисањем
приоритета, циљева и нацрта профила општине. После тога у априлу месецу одржан је први састанак радних
група. На том саставу су учесници упознати са SWOT анализимо, како се ради визија како се обрађују
стратешки циљеви. Онда се приступило раду при групама при чему је свака група одредила SWOT анализу за
своју обалст тако да  су одређене снаге и слабости, могућности и претње за друштвени развој, економски развој
и за заштиту животне средине. Друга радионица радних група, значи, увек су радиле све три групе. Друга
радионица радних група је одржана 25. маја 2012. године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине
општине Неготин.На другој радионици опет су партнери дефинисали стратешке циљеви, специфичне циљеве и
програме и поједине пројекте и одредили како би се дефинисали поједини пројекти. Канцеларија за локални
економски развој је у сарадњи са центром за планирање и пројекте СКГО упутила пројектне формуларе свим
партнерима са основним елементима стратегије локалног одрживог развоја како би се након предложених тих
пројектних пријава урадили акциони планови по тематским групама. Рок за подношење предлога пројеката је
22.јун 2012.године. Након тога, следеће недеље, после тога стратешки тим ће дефинисати специфичне циљеве,
програме и пројекте по тематским областима и урадити нацрт стратегије. У међувремену, канцеларија за
локалне и економски развој ради и профил заједнице то је да тако кажем анализа постојећег стања где се
одређују сви ти стратешки и циљеви и одређују се области. Поред тога ради се и на идентифкацији и
попуњавању индикатора одрживог развоја који ће такође бити саставни део ове коначне верзије стратегије
локалног одрживог развоја. Планирно је да у току јула месеца експерти центра за планирање и пројектовање
СКГО-а као и центар за развој Србије да прегледају наш нацрт стратегије , да дају сугестје, коментаре и да се у
току августа месеца одржи јавна расправа  где би смо стратегију ставили на сајт и свакако доставили свим
партнерима који су били на првом форму.И након тога Општинско веће може да да предлог да Скупштина
општина у септембру или кад већ заседа донесе одлуку о усвајању стратегије. У материјалу имате радну верзију
стратешких циљева, специфичних циљева и онда програми и пројекти.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Ја захваљујем на спремљеном материјалу и
мислим да ће он бити основ за наше укључивање у израду ове стратегије како би ми дали позитиван допринос у
свему томе. Ја бих само сада поставио једно питање Олги. Испред себе имам још неке материјале, ово је везано
за позивње одређених институција да дају своје приоритете. Значи, овај материјал су неке наше дугорочне
потребе  и када је у питању друштвена делатност, економски развој и када је у питању заштита животне
средине. Међутим, јасно је да не можемо сваког момента да третирамо нити имамо снаге да од свих тих потреба
и жеља анализирамо и реализујемо и онда сам ја схватио да је овде послат један материјал који позива да се
одреде у оквиру сваке области , туризма, еконмског развоја и екологије да се одреде приоритети и да се доставе
пројекти.  Отварам дискусију по том питању. Може да се и то разматра кроз дискусију, да ми саставимо тим од
3 члана  Привредног савета који би у оквиру економског развоја направили неку скалу приоритета а можда и
допунили са некаквим пројектима, и да се то достави Олги па ће то ући у разматрање код Стратешког тима, и то
ће бити наш допринос код одлуке и допуне идеја када је у питању стратешки тим јер је он тај врховни институт
који ће на крају да донесе те приоритете.Значи, ми би могли да се укључимо и да дамо свој допринос тако што
ћемо у оквиру економског развоја да одредимо, овде је све то предвиђено али само простор да то некако дамо
некакав приоритет и дамо наше виђење скале риоритета јер је јасно да не можемо све у једном кораку. Ја бих
замолио да се свим члановима Привредног савета достави SWOT анализа,са том анализом и осталим
материјалима имамо потпуни увид у стање овог пројекта. Мој предлог је да формирамо један тим који ће да
одреди приоритет.
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ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности:Сви партнерима са овог форума
одређен је рок да до 22.јуна доставе своје предлоге пројекта. Значи, све што стигне до 22.јуна ми ћемо да
ставимо у овај стратешки документ, а на вама је да одредите приоритете пројеката.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Отварам дискусију и мислим да сам дао
мало смерница. Изволите.

ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Суштина свега и овог нашег посла и како ово време
долази су планови и пројекти. Значи,планови као база за пројекте  и пројекти који морају да буду спремни и
према министарствима и према страним донаторима и према општинском буџету. Значи, сав наш труд и труд
стручних служби и људи које општина ангажује, и ми на неки начин ангажујемо, треба да буде израда пројеката
. Обавеза општине је да буде и да нађе начина да изради што више планова и техничке документације како би
смо могли то да укључимо у пројекте и на основу њих да конкуришемо. Јавља се проблем да има пара, а нема
техничке документације за многе ствари, и мислим да то треба да буде приоритет, израда техничке
документације број 1 и планови број 2. или пројекти бр. 2. задатак.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Ја се слажем са тиме, али пре него што
пређемо на тај конкретни корак треба да одредимо приоритет, зато сам и мислио да се следеће среде  састанемо,
и после усвајања овог стратегије онда ћемо прећи на пројекте. Овде има, ако си гледао,списак потреба и жеља, и
просто то морамо мало да просејемо и да видимо где ћемо да конкретизујемо у ком правцу. Слажем се са тобом
али опет враћам на то да саставимо један тим који ће да да неке приоритете а онда би захтевали да се по том
приоритету у складу са могућностима, финансијским и другим одреде пројекти односно техничка
документација са којом би  могли да аплицирано.

мр МИЛАН УРУКОВИЋ, председник Скупштине општине Неготин:Ја имам предлог за тебе као
председника, с обзиром да си дугогодишњи привредник и сада си предузетник и мали привредник у Неготину
који обавља три делатности веома успешно. С обзиром да је споменут и буџет ту је Мита ,као шеф Одељења за
буџет, он тачно прати те пројекте које достављају месне заједнице, да он буде и у том тиму. И предлажем као
привредника заменика председника општине Бранка Марковића,који је за ту  функцију. Он је био једно време и
генерални директор ИХП Прахова итд.Предлажем да ти, Бранко и Мита будете у том тиму који ће да одреди
приоритете тих пројекта за економски развој.С обзиром да ми већ имамо урађена 4-5 пројекта,Олга зна,Олга ће
тамо са те стручне стране да буде укључена. Имамо 4 пројекта, пројекат индустријске зоне,имамо пројекат код
Михајловца,предлог урбанистичког плана „Дунавски бисер“.Можда треба да се прошири та техничка
документација, односно пројекти. Пројекат „Дунавски бисер“ је у оквиру Дунавске стратегије, ту су и ти
европски фондови где су велика средства, јесте да смо близу Дунава али нисмо чланица подунавских
градова.Нисмо били чланица за разлику од оних који јесу,ми нисмо ,а 2010.године председник општине и ја
били смо у Улму у оквиру стратегије тих подунавских градова , имали смо пријем код заменика градоначелника
Улма,то је једна госпођа која је била овде прошле године у Михајловцу,када је био и градоначелник Улма. Тако
да треба да урадимо ту документацију. Зашто сам предложио Миту?Мита је ту у општини, зна одприлике
могућности, ти си из свере привреде још увек активни привредник општине Неготин и Бранко је са места
функције председника општине.То су моји разлози због чега сам предложио ове три особе, да се неко не нађе
увређеним.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Значи,  то је први предлог трочлане
комисије. Ја хоћу још нешто да Вам кажем.Ми ћемо у уторак имати седницу Привредног савета па ћемо тек
онда у среду послати. Оно што будемо овде донели у уторак, то ће бити прослеђено.

ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности:Желим само још да додам да
имамо комисију за изаду плана капиталних инвестиција, Бранко Марковић је председник и да смо доставили
свим установама и институцијама и предузећима захтев и позив за учешће у плану капиталних инвестиција.Рок
је био до данас,нама пристижу и ти захтеви за капиталне инвестиције. И  те пројекте исто можемо да унесемо у
зависности од области у наш стратешки план. План капиталних инвестиција је до 2016.године значи, од 2012.
до 2016.године значи 4.године. Стратегија је на 10.година,не морају сви пројекти да буду планирани за ову
годину можемо значи, неке који су инвестиционо јачи и већи да формирамо тамо за крајњи период, за 10-те, 9-
те године у акционом плану да буде рализација, и ако је приоритетан. Сада да се уради пројектна документација
за „Дунавски бисер“ а тамо за 7-8 година да се и крене по томе или фазно да се ради реализација, може и тако.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Хвала Олга. Председник је предложио, да
ли има још неких предлога?
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БРАНКО МАРКОВИЋ, заменик председника Привредног савета:Ја бих само да узмем учешће у
дискусији,наиме  ми имамо 4 стратешка циља, области, економски развој, друштвени развој, екологија и
Општинска управа, ми сада можемо, ми смо се определили да дамо приоритете само за економске развоје.
Значи, ми можемо да дамо наше мишљење везано ове и друге области, јер ако гледамо целину развоја локалне
самоуправе можда би смо могли да дамо и ту неки приоритете. И предлажем да сви чланови Привредног савета
добију у оквиру економског развоја  материјал да погледају, да би били спремни за тај састанак. Ми ћемо
вероватно, нас тројица, ја бих предложио неког другог уместо мене у овој трочланој комисији . Ја ћу свакако
бити ту, ми ћемо да се договоримо и на тој самој седници, али ја бих да се свим члановима Привредног савета
достави  списак да погледају  ово што је планирано овде.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Ја мислим да је то  у оквиру тога?
ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности:До петка очекујем да ми пристигну

и други пројектни формулари. Рок је био до 22 јуна, значи, до петка да се достави.
БРАНКО МАРКОВИЋ, заменик председника Привредног савета:Добро онда од понедељка да се

пошаље тај материјал свим члановима како би и они били упознати са тиме. Ја предлажем да неко други буде
уместо мене, у тој трочланој комисији, неко из привреде. Ја ћу у сваком случају бити ту.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Ми овде требамо да овладомо
методологијом, а ја мислим да ви то знатно боље разумете од нас. Пошто си ти већ укључен у све то мислим да
је то добар предлог због тога да се не расплињујемо, да не тражимо неке информације које су врло доступне и
да не дамо идеје које су већ реализоване итд. Треба наш став просто темељно планирати да се не би расплињали
и да не би смо смишљали неке нове стратегије паралерне. Зато кажем да су ове две седнице и најважније да ми
нађемо начин. Ја мислим да је ово добар предлог да буде Мита пошто је већ укључен, а Олгу ћемо да
укључујемо по потреби.

мр МИЛАН УРУКОВИЋ, председник Скупштине општине Неготин: Олга је по функцији, она води
одељење за привреду и друштвене делатности.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има још предлога?Нема. Стављам на
гласање предлог председника Скупштине општине мр Милана Уруковића да приоритете и предлоге приоритета
за следећу седницу савета припреме Радиша Младеновић, начелник буџета Димитрије Петровић и заменик
председника општине Бранко Марковић. Ко је за?Ко је против? Уздржаних? ЗА је гласало 8 чланова
Привредног савета. Против нема. Уздржаних нема.

Констатујем да смо једногласно усвојили предлог председника Скупштине општине Неготин, мр Милана
Уруковића, да чланови комисије буду Радиша Младеновић, Димитрије Петровић и Бранко Марковић.

ДРАГОСЛАВ  ИЛИЋ, члан Привредног савета: Да ли ја могу везано за ову тему?За ову прилику и за
овај посао је уреду али мислим да треба да укључујемо више људи, Бранко, Олга, Мита они су ту и они су
правили овај савет, да би чули што више информација са стране , да дођу још неки људи  из привреде, из
друштвених делатности, да направимо неку методологију да и ми чујемо, јер и ми не знамо шта се све дешава и
које су потребе. Да направимо неке комисије па да свако од нас добије неко задужење чиме ће да се бави, па да
рецимо једног дана окупи удружења, имамо удружење сточара, воћара, винара, повртара итд . па да покупи те
информације од њих. Људи јесу мало инертни и то када добију неки захтев да пошаљу неке пројекте то иде
мало споро. Да би ми што више информација и поред ове SWOT анализе у коју не сумњам добили морамо да
направимо неку методологију бар у том неком почетном периоду да то више људи ангажујемо.

ОЛГА ПРЕДИЋ, шеф одељења за привреду и друштвене делатности:Постоји стратешки тим од 15
чланова подељених у  три комисије.

ДРАГОСЛАВ  ИЛИЋ, члан Привредног савета:Мислио сам да и Привредни савет буде укључен у то, да
буде информисан и да има контакт са тим људима да чује шта они мисле. Да ми не говоримо у име њих а да
никада нисмо разговарали са њима .

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Ја се у потпуности слажем са тиме што ти
причаш међутим, ми смо у малом теснацу и ми сада треба да изађемо из тога и да се укључујемо значи, да не
прође стратегија и рад стратешког тима, а он има своје рокове, без икаквог нашег удела. А онда ћемо када се
мало растеретимо и када сагледамо све те ствари да тако и радимо. Идеја је да се и ми укључујемо јер имамо
рокове и да покушамо да будемо што оперативнији, Вероватно ће то бити та ургентна ситуација , вероватно ће у
уторак бити седница Привредног савета па ако треба целог дана ћемо да причамо и да видимо да тај пречишћен
предлог да дамо Олги која ће то да изнесе за Страташки тим и на тај начин смо ми и почели практично да
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функционишемо. После ћемо да тражимо још конкретније наш допринос у свим тим задацима. Твоји предлози
су врло оперативни и надам се да ћемо успети у то да се  укључимо и конкретно да се конституишемо, не само
формално.

Прелазимо на четврту тачку дневног реда која гласи

IV - ТАЧКА
РАЗНО

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има нешто под разно?Изволите.
БРАНКО МАРКОВИЋ, заменик председника Привредног савета:Ја бих да кажем једну информацију

под разно. Ми смо пре неки дан имали делегацију Министарства финансија, тачније управе за зоне, био је
директор управе зоне и директор слободне зоне Пирот. Имали смо један припремни састанак за долазак
Кинеске делегације која ће у понедељак да дође и обиђе Луку Прахово и евентуално да погледа могућност за
отварање једне зоне на том простору. Кинези су заинтересовани за слободну зону на Дунаву, они су већ били у
Пироту и Ужицу , аеродром Поникве су обишли и ево ми ћемо у понедељак примити ту делегацију, доћиће
њихов економски саветник кинеске амбасаде, биће представник кинеске развојне банке. Видећемо да ли ће бити
и Ђидић, државни секретар у Министарство финансије, то ће бити један састанак где ћемо да их упознамо са
неким нашим могућностима, па ћемо видети како ће ићи даље. Ја сам желео да упознам Привредни савет са том
ифнормацијом.Видећемо да ли ће да се деси нека зона на простору Неготин. (Радиша  Младеновић, председник
Привредног савета:А конкурентне локације су?) Конкуретне локације су на Дунаву, Смедерево, Апатин, има
доста тих , тамо где постоје Луке на Дунаву то је потенцијална локација. (Радиша  Младеновић, председник
Привредног савета:Ако локална самоуправа нема земљиште које би могла да да, Апатин има 300 хектара Ужице
има 500 хектара одмах стављају То је њихова предност јер имају велику површину државног земљишта, ми то
немамо али видећемо. Ми у старту имамо само 8 хектара земљишта у власништву ИХП Прахово, мислим да је у
фази да то земљиште ми добијемо без надокнаде или да га купимо обзиром да тамо постоји 10 хектара
некадашње слободне зоне то је сада власник нека фирма која се зове зоан Прахово иза које стоје неки
Холанђанин који је био власник и бродоградилишта Кладово, и он је заинтересован да се то обједини и да то
буде неки енбрион развоја нове зоне. Видећемо да ли је то интересатно за њих обзиром да имамо Луку. Лука је
враћена у државну својину и идеја је да један део Луке који је потребан за ИХП Прахово остане ИХП-у, а други
део Луке са зимовником евентуално у неком државном аражману пошто је Лука у неком лошем стању да
Кинези потенцијално изврше реконструкцију Луке , зимовник да среде, то може да буде потенцијално место за
складиште и горе оних 20 хектара да то буде неких почетак развоја зоне а онда касније ако то буде интересатно
за њих евентуално да се шири та зона уз експропријацију. Значи, у понедељак ће бити састанак на коме ћемо ми
да упознамо Кинезе са тим неким нашим могућностима. Ми ћемо да поразговарамо мало и о виноградарству
пошто је наш крај познат по томе, и о проблемима везано за уситњен посед па онда да видимо да линешто
моћемо да им понудимо у том смислу да се развије виноградарсво и винарство али то је ве неко упознвање.
Видећемо како ће они да реагују и да видимо да ли ће конкретно доћи до реализације тих неких наших идеја.

РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Хвала на информације. Да ли још неко има
нешто под разно?Не? Хвала.

Седница је завршила са радом у 12,оо часова

                                                           ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
                                                                              Радиша Младеновић, с.р.


