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ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 

 

Датум: 17.12.2021. 

 

Друга седница Привредног савета одржана је 17.12.2021.године у 10:30 часова у згради 

Новог Културног центра на адреси Светог Саве бб. Седници су присуствовали: 

 

УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИ САВЕТ: 

1. Милош Милојевић, „Моравацем“, председник  

2. Радиша Миљковић, „Еуролин“, члан 

3. Славиша Симић, „Магнум“, члан 

4. Радосав Кочинац, Удружење малих привредника и предузетника, члан 

5. Александар Љубинић, „Транскоп“, члан 

 

Чланови привредног савета испред локалне самоуправе и Националне службе за 

запошљавање: 

1. Марија Миленковић, помоћник председника, члан 

2. Небојша Ратковић, члан 

3. Дејан Миладиновић, члан општинског већа, члан 

4. Дејан Нешић, члан општинског већа, члан 

5. Анита Нешић, руководилац Националне службе за запошљавање, члан 

 

Као известиоци за одређене тачке дневног реда испред локалне самоуправе 

присуствовали су: 

1. Слободан Јанковић 

2. Саша Лалић 

3. Милутин Симић 

4. Југослав Николић 

 

На састанку је предложен дневи ред другог састанка, који је и усвојен, а састоји се из 

следећих тачака:  

1. Оснивање Регионалног иновационог старт-ап центра Параћин 

2. План буџета и годишњи план капиталних улагања 

3. Административне и комуналне таксе и накнаде 

4. Просторно-планска документација (Урбанистички планови који се односе на 

Индустријске зоне) 

5. Цене и квалитет комуналних услуга 
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Састанак су водили председник општине Параћин, Владимир Милићевић и председник 

привредног савета и Удружења привредни савет, Милош Милојевић. 

 

Прва тачка: Оснивање Регионалног иновационог старт-ап центра 

Председник општине, Владимир Милићевић, упутио је присутне да је промењено прво 

предложено име за бизнис центар из Business Hub у Регионални иновациони старт-ап 

центар. Присутнима је предочио да смо имали различите контакте са озбиљним 

организацијама и то: Научно-технолошким парковима, у Нишу, Чачку, Бизнис 

инкубатором у Крушевцу у којима послује доста компанија, наручито младих који 

покрећу бизнис и које од служби Бизнис центара добијају савете и помоћ. Напоменуо је 

пословање Научно-технолошког парка у Нишу који има преко 50 фирми и запошљавају 

преко 520 људи, наручито млађих. Њихов напредак уочава се повећањем броја запослених 

и високом продајом услуга. Регионални иновациони старт-ап центар такође ће имати исту 

намену, како бисмо привукли младе људе са идејом који желе да раде а уз помоћ искуства 

људи из привреде. Оснивачи Регионалног иновационог старт-ап центар били би општина 

Параћин и Удружење привредни савет Параћин. Оснивачки удели били би 60% удружења 

привредни савет Параћин и 40% општине Параћин. Разлог оснивања центра јесте 

стварање повољног пословног окружења и подстицање отварања нових радних места.  

Чланове привредног савета, упутио је да је Регионални иновациони старт-ап центар 

опремљен средствима Министарства државне управе и локалне самоуправе.  

Циљ овог састанка јесте да се изгласа одлука о приступању оснивања доо Регионалног 

иновационог старт-ап центра од стране удружења Привредни савет Параћин. 

Милош Милојевић, председник привредног савета и удружења Привредни савет Параћин, 

ставио је на гласање Одлуку о приступању оснивања доо Регионалног иновационог старт-

ап центра Параћин. 

Са пет гласова за донета је одлука о приступању оснивања Регионалног иновационог 

старт-ап центра. 

Небојша Ратковић, члан привредног савета, присутне је упутио у то, да се у реализацију 

ове идеје кренуло формирањем Креативног савета, који чине професори средњих школа 

који се баве промоцијом ученичког предузетништва. Планирано је да се формирају 

ученички тимови, који ће имати могућност да кроз различите програме подршке 

аплицирају за добијање средстава у складу са својим бизнис идејама. Наредна активност, 

кроз Регионални иновациони старт-ап центар било би каријерно вођење и професионална 

орјентација, такође са нашим средњим школама, студентима, како би се усмерили на даље 

запошљавање и добили могућност да самостално раде и развију своје пословне идеје. 

Небојша Ратковић, члан привредног савета, нагласио је да и чланови привредног савета, 

имају могућност да користе просторије будућег Регионалног иновационог старт-ап центра 

за организацију различитих догађаја, презентације, радионице.  

Овим је прва тачка завршена. 
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Закључак: Удружење Привредни савет Параћин, са пет гласова за, усвојило је одлуку о 

приступању оснивања Регионалног иновационог старт-ап центра. 

 

Друга тачка: План буџета и годишњи план капиталних улагања 

Слободан Јанковић, начелник Одељења за буџет и финансије, присутнима је укратко 

образложио буџет за 2022.годину. Из буџета општине Параћин финансира се 7 директних 

и више од 50 индиректних корисника. 

У 2022.години, опредељено је више средстава за нове капиталне пројекте. Приликом 

формирања буџета, акценат је стављен на популациону политику и давања за новорођену 

децу и родитеље. Значајно издвојена средства, саопштио је начелник, иду и за 

регистрована пољопривредна газдинства као и за уређење пољских путева. У буџету 

општине Параћин први пут су издвојена средства за предузетништво и то за финансирање 

Регионалног иновационог старт-ап центра.  

О овој тачки, даље је наставио председник општине, Владимир Милићевић, који је 

присутне упутио у то да је у вези са капиталним пројектима фокус стављен на 

инфраструктури, на уређењу путних праваца, пољских путева, некатегорисани и 

категорисане улице. 

 Присутнима је предочио да су средства опредељена и за школе. Упутио је присутне да је 

школа у Сикирици и у Буљану у потпуности реконструисана и да се њено званично 

отварање очекује.  Очекује се и реновирање и доградња ОШ „Радоје Домановић“, за чије 

је реновирање у току јавна набавка.  

Значајна средства определиће се за пројектовање, за које имамо доста захтева а посебан 

акценат биће на водоводној мрежи која је изузетно стара.  

Обавестио је чланове привредног савета, да ће се следеће године радити велики пројекат 

Чиста Србија и то 138 км нове канализационе мреже и три постројења за пречишавање 

отпадних вода.  

Завршава се пут који је од изузетног значаја Дреновац-Појате. Тренутно је у току и 

реконструкција пута за Сисевац.  Израда пројектне документације за мост у Сисевцу је у 

току и пројектовање пута од Сисевца до Грзе. Ово је од изузетног значаја за спајање Грзе 

и Сисевца, како би наша општина коначно спојила два бисера туризма која поседујемо. 

Председник је предочио и да постоје проблеми по Месним заједницама и да су издвојена 

значајна средства за решавање истих. 

Најављено је да ће следеће године велики фокус бити на уређењу града, с обзиром да је у 

претходним годинама више проблема решавано по селима. Највећи број примедби био је у 

вези функционисања „ЈКП“ Параћин и одношења смећа и одржавања чистоће. 

Присутнима је предочио да је то предузеће у финансијским проблемима и проблемима са 

механизацијом. Како би се решили финансијски проблеми, биће коришћена једна 

непопуларна мера подизања цена, с обзиром да Параћин има најнижу цену комуналних 

услуга у Србији. Сви градови у округу имају веће цене одношења смећа од Параћина и сви 

су прешли на јавно-приватно партнерство и немају више своја предузећа.  
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Председник је упутио присутне да је разговарао са председником привредног савета, 

Милошем Милојевићем испред фирме „Моравацем“ и дошли су на идеју формирања 

сортирнице за отпад и постављања зелених острва по граду.  

Председник се извинио присутнима уколико су некада имали проблема са услугама ЈКП-а 

услед недостатка механизације и кашњења уклањања отпада. 

Овим наведеним стварима покривена је и пета тачка дневног реда и то Цене и 

квалитет комуналних услуга.   

За ову тачку јавио се и Радосав Кочинац са предлогом да се у средњим школама уведу 

нови смерови за занатлије (тесаре, лимаре, водоинсталатере) како бисмо у будућности 

имали стручне мајсторе и како не бисмо дошли у време нема ко шта да нам поправи.  

Истакао је још један проблем, везан за испитивање земљишта за пољопривредне 

произвођаче, како не бисмо за то позивали људе из Јагодине већ користили апарате из 

школе и сматра да код нас има ђака који су завршили хемијске и пољопривредне школе и 

који би могли тиме да се баве. 

Председник општине, Владимир Милићевић, одговорио је Радославу Кочинцу да 

предпоставља да су за такве услуге потребни сертификати, што морамо проверити, али 

ћемо размислити о том предлогу.  

У вези са увођењем нових смерова у школама, председник општине Параћин, Владимир 

Милићевић, истакао је да је то програм дуалног образовања у који улазимо и да чак и 

потенцијални инвеститори захтевају одређена занимања током прикупљања информација 

о општини. Председник општине Параћин дао је реч, општинском већнику за просвету, 

Дејану Нешићу, који је рекао нешто више на ту тему. 

Члан општинског већа за просвету, Дејан Нешић одговорио је да само тржиште рада и 

фирме које се отварају, диктирају интересовање ђака за уписивање одређених смерова. 

Нагласио је, да општина Параћин има највише трогодишњих занимања и смерова колико 

све школе укупно у Поморавском округу. Ученици се углавном не опредељују за занате и 

сматра да би будуће усмеравање ученика за занимања зависило од довођења инвестиција. 

Када буде дошло до доласка инвеститора и усмеравања привреде, доћи ће до отварања 

нових смерова школовања у нашем граду.  

Такође, Радосав Кочинац, дао је сугестију да се привредници обавештавају о актуелним 

јавним позивима које расписују Министарства и други донатори. 

Његов предлог је прихваћен. 

 

Трећа тачка: Административне и комуналне таксе и накнаде 

У вези са административним таксама, известилац Милутин Симић, истакао је да су 

прошле године таксе мењане а да је ове године вршено само усклађивање. Упутио је 

присутне да се цена одређује на основу висине плате и да из привредног савета, 

председник удружења малих привредника и предузетника активно учествује у јавној 

расправи.  

Упућивањем привредника, ова тачка је завршена, с обзиром да није било питања чланова.  
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Четврта тачка: Просторно-планска документација (Урбанистички планови који се 

односе на Индустријске зоне) 

Председник општине, Владимир Милићевић, упутио је присутне да је наша Индустријска 

зона подељена на мале парцеле од по 40 ари које нису корисне. 

Присутнима је предочио да је општина Параћин у озбиљним преговорима са неколико 

инвеститора.  Општина тежи и ка проширењу Индустријске зоне „Змич“ која би била од 

великог значаја. Фирме са којима смо у преговорима откупиле би велики део земљишта 

које имамо у Индустријској зони. Доласком инвеститора повећала би се и средства у 

буџету наше општине порезом на зараде. 

Привредни савет је ту за сваку врсту препорука, савета, питања, помоћи, идеја и 

објашњења.  

Председник општине Параћин, Владимир Милићевић и председник привредног савета 

Милош Милојевић, захвалили су се присутнима на издвојеном времену.  

Председник привредног савета, Милош Милојевић рекао је да очекује учесталије састанке 

и да привреда има много тога да покаже и помогне како саветима, тако и финансијски 

преко различитих пројеката и да се направи боље окружење за грађане наше општине.  

 

С обзиром да више није било питања, састанак је завршен. 

 

 

Председник привредног савета 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


