ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ОДРЖАНЕ 26.02.2013.ГОДИНЕ
Седница је почела са радом у 11,оо часова.
Седници присуствују: мр Милан Уруковић, председник општине Неготин, Дамир Ракић,
председник Скупштине општине Неготин, Радиша Младеновић, председник Привредног савета,
Димитрије Петровић,шеф Одељења за буџет,финансије и локалну пореску администрацију Предраг
Стаменковић,члан Општинског већа, Дејан Тадић, директор Националне службе за запошљавање,
Драгослав Илић, председник удружења предузетника општине Неготин, Мирослав Михајловић „Металац
арт“.
Оправдано одсутни Драгољуб Ђорђевић, заменик председника општине Неготин, Зоран Спајић,
ДОО „Спајић“ и Миливоје Банковић, агенција „Банковић“.
Поред чланова Привредног савета присуствују Александра Матић, самостални стручни
сарадник, Маријана Ђорђевић,самостални стручни сарадник и Маја Павловић.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Отварам пету седницу Привредног
савета општине Неготин. За данашњу седницу предложен следећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
2. ПРЕПОРУКА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
СПРОВОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ЗА 2013. ГОДИНУ,
3. РАЗНО.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Да ли има допуна дневног реда
или се овако предложени дневни ред прихвата?Ко је за?Ко је против?Уздржаних? ЗА је гласало 8
чланова Привредног савета. Против нема. Уздржаних нема.
Констатујем да је дневни ред усвојен.
Прелазимо на прву тачку дневног реда која гласи
I - ТАЧКА
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Записник са претходне седнице сте
добили у материјалу приликом достављења позива за данашњу седницу, надам се да сте га прочитали,
да ли има примедби на Записник са претходне седнице?Нема. Стављам на гласање Записник са 4.
седнице Привредног савета. Ко је за?Ко је против?Уздржаних? ЗА је гласало 8 чланова Привредног
савета. Против нема. Уздржаних нема.
Констатујем да је Записник са 4. седнице Привредног савета општине Неготин усвојен.
Прелазимо на другу тачку дневног реда која гласи
II - ТАЧКА
ПРЕПОРУКА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2013.
ГОДИНУ
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Известилац ове тачке дневног реда
је Слађана Стојановић испред Одељења за привреду, друштвене делатности и развој.
Известилац по овој тачки дневног реда је Слађана Стојановић, самостални стручни сарадник.
У расправи и дискусији учествовали су мр Милан Уруковић, председник општине Неготин, Дамир
Ракић, председник Скупштине општине Неготин, Димитрије Петровић, шеф Одељења за
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буџет,финансије и локалне пореске администрације, Радиша Младеновић, председник Привредног
савета и Драгослав Илић, члан Привременог савета.
СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ, самостални стручни сарадник:Председник општине формирао
комисију за реализацију програма подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години,
почетком фебруара месеца. По новом Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
општина има обавезу када изради предлог програма и исти достави Министарству на сагласност.Након
тога надлежни орган општине односно Скупштина тај програм усваја. Након тога се расписује конкурс
који траје одређено време.Поступак реализације односно разматрање свих захтева пристиглих у току
конкурса врши комисија која затим предлоге решења доставља председнику општине на реализацију а
све то спроводи Одељење за буџет. По члану 13. Закона о подстицајима који је донет почетком ове
године, који важи и за јединице локалне самоуправе, где се каже „да органи из овог члана не могу да
утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике које се односе на директна плаћења
осим за премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишњи засаде, расаднике и животиње, регресе за
трошкове складиштања у јавним складиштима, регресе за репродуктивни материјал и то само за
вештачко осемењавање и за кредитну подршку. Суфинансирање камата за пољопривредне кредите,
репроматеријала куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и
повртарству, куповину стоке и ветеринарских трошкова.“ Значи, та јединица локалне самоуправе
програм мора да уради и да буде у складу са националним стратегијама пољопривреде и руралног
развоја. Након што се поднесе министарству на сагласност ако они у року од месец дана не одговоре
сматра се да је програм прихваћен и да може да се крене са реализацијом. Комисија је формирана, и
имали смо прву конститутивну седницу.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Овај наш програм и наше идеје су
ипак уоквирене у закон и усмеравају нас ка идејама које су практично дефинисана приоритетима
Републичке. И надам се што је једно од привих ограничења која се морало поштовати да нам се програм
не би враћао. Значи, ово је само једно усмерење у дискусији.
СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ, самостални стручни сарадник: Аграрни буџет постоји од
2006.године, 2012. године опредељено 25.000.000,оо динара. Био је јако велики број захтева, 296, од
тога 276 захтева је испунило услове и остварило право на субвенције тако да је изменом и допуном
програма у новембру месецу опредељено још средстава и на крају утрошено 27.350.000,оо динара.
Закључак са прве комисије је било да се позову сви представници удружења која постоје на територији
општине Неготин, што је била пракса и прошле године да би смо од њих чули које су потребе у овој
години. А прошле године су била опредељена средства за сточарство, пчеларство, виноградарство и
винарство, за воћарство, за ратарство и повртарство. По први пут су опредељена средства била за
развој сеоског туризма и по први пут је било за санацију објеката, сточарских објеката и винских подрума
и пивницама и такође, за куповину приплодних грла јуница, назимица, оваца, коза и ројева пчела. То је
значи, програм који је био прошле године, по једном захтеву је прошле године био максимум 400.000,оо
динара, а поврћај је био 160.000,оо динара, максимално, и да у току године једном може да се поднесе
захтев.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета: Отварам дискусију.
мр МИЛАН УРУКОВИЋ, председник општине Неготин:Јуче сам добио једну информацију и
зато данас хоћу да питам да ли на субвенције имају право само регистрована пољопривредна
газдинства или и она која нису регистрована? Да ли је то регулисано законом или није?
СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ, самостални стручни сарадник: Право имају само регистрована
пољопривредна газдинства уписана у регистар пољопривредника. Чланови су могли да буду
пољопривредни пензионери, а носиоци који плаћају ПИО на пољопривреду.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Мој предлог је да нам овај предлог
програма буде основ, да ли ћемо га скратити, продужимо, и да имамо у виду да је повећан обим
средстава. Значи, просто да ово допунимо односно дамо смернице комисији како да ради, да ли се
слажите са тим?Мислим да требамо да убрзамо комисију и да дамо своје сугестије како би могао
програм да се што пре уради. Имам још један предлог, да уведемо и меру оцене, резултате и
ефикасности ових средстава и какви су то доприноси и промене, и како се средства користе. Просто да
видимо какве смо ефекте постигли према овом програму у промени стања у пољопривреди или
постизању некаквих циљеви идеја које смо имали.То значи да унапредимо пољопривреду, да повећамо
производње, да повећамо квалитет итд.
ДРАГОСЛАВ ИЛИЋ, члан Привредног савета: Ја имам два конкретна предлога. Прво, да се
укине она клаузола обавезно пољопривредно осигурање јер је у свим овим конкурсима министарства и
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осталих то укинуто. Други разлог је конкретно за виноградарство, Министарство налаже да се оснује
привредно друштво значи, да тај човек више није у оквиру пољопривредног осигурања тако да сада
треба да јури неког ко има пољопривредно осигурање да би преко њега конкурисао. И друго што се тиче
повећања средстава рецимо да се базирамо на тих 300 захтева по претпоставци и да се по једном
захтеву средства увећају пропорционално увећање целог буџета. Па ако је ово било 27.000.000,оо
динара сада је 40.000.000,оо динара то је неких 40% па би можда та сума за коју се конкурише, да не
буде 400 него 500 или 600.000,оо динара.
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Добро, да ли ја могу да ставим на
гласање предлоге?Први да не буде ПИО и други да оценимо могућност, значи, стручна тела и људи који
се баве тиме да оцене могућност повећања основице за конкурисање и да виде да ли то сврсисходно
или није сврсисходно. Просто да дамо људима идеју да процене, ко се бави тим питањима у општини да
процене и да у складу са тим или повећа или остави исту основицу за кокурисање, тоје предлог.Значи,
препоруку, она није обавезујућа него после анализе коју ћете ви да направите, ви ћете да донесете
одлуку а има идеја која је везана за повћање обима. Стављам на гласање овај предлог који је дао
господин Илић уз модификацију коју сам објаснио. Ко је за?Ко је против? Уздржаних? ЗА је гласало 8
чланова Привредног савета. Против нема. Уздржаних нема.
Констатујем да је једногласно донет закључак.
Да ли има још дискутаната поводом ове тачке дневног реда?Значи можемо само кориснике да
проширујемо никако да скраћујемо, то ћете опет ви и стручне службе да видите.Значи, све што је било
субвенционирано прошле године да буде и ове године са идејом да се евентуално прошири лепеза или
основица, то ћете већ ви да видите.
Прелазимо на трећу тачку дневног реда која гласи
III - ТАЧКА
РАЗНО
РАДИША МЛАДЕНОВИЋ, председник Привредног савета:Да ли има неко питање, предлог
под тачко разно?Нема. Хвала.
Закључујем 5. седницу Привредног савета општине Неготин.
Седница завршила са радом у 12,оо часова.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
Радиша Младеновић, с.р.
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