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ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 
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Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1) Избор председника Привредног савета 
2) Усвајање Пословника Привредног савета 
3) Оснивање Првог Business Hub-a у поморавском округу (Пословни инкубатор) 
4) Представљање основних стратешких докумената и општинских подстицајних мера  

пољопривреди и запошљавању 
5) Разно  

 

Састанак је отворио председник општине Владимир Милићевић, који је поздравио 

присутне и истакао важност привреде и акценат који је стављен на њу. Будући привредни 

савет који оснивамо биће озбиљна институција, која ће помоћи локалној самоуправи да 

планира развој нашег града, где привредници могу дати најбољи савет за развијање 

града и на који начин општина треба поступати и према привреди и према грађанима. 

Нагласио је да је привреда значајна, што се може видети и кроз буџет општине. Циљ је 

запошљавање и отварање што већег броја компанија за запошљавање људи.  Упутио је 

присутне да постоје велики проблеми у буџету општине, али да се ми трудимо да све те 

проблеме решимо. Владимир Милићевић, председник општине, захвалио се присутнима и 

прочитао састав чланова привредног савета.  

1) ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА  

С обзиром да се данас конституише сам савет, предложио је прву тачку дневног реда: 

Избор председника Привредног савета. За председника Привредног савета, предложен је 

Милош Милојевић, технички директор фирме „МОРАВАЦЕМ“, кога на данашњој седници, 

због одласка на годишњи одмор, мења Александар Милошевић. Ставио је ову тачку 

дневног реда на гласање. Са 10 гласова ЗА, изабран је председник Привредног савета, 

Милош Милојевић, компанија „МОРАВАЦЕМ“. 

2) УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 

Председник општине, Владимир Милићевић, замолио је Марију Миленковић, помоћника 

председника општине да упути присутне о Пословнику о раду Привредног савета. 

Марија Миленковић, помоћник председника општине, нагласила је да је свим присутним 

члановима савета уз позивно писмо, прослеђен и предлог Пословника о раду привредног 
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савета који садржи смернице о раду Привредног савета, која су права, обавезе чланова 

за будући рад. Сматра да неће бити проблема везаних за Пословник о раду, те да су се 

сви присутни чланови савета већ упознали са њим.  

Владимир Милићевић, председник општине, ставља на гласање усвајање Пословника о 

раду Привредног савета.  

 

Пословник о раду Привредног савета, једногласно је усвојен.  

3) ОСНИВАЊЕ ПРВОГ BUSINESS HUB-A У ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ (ПОСЛОВНИ 
ИНКУБАТОР) 

 
Председник општине, Владимир Милићевић, замолио је Небојшу Ратковића, помоћника 
председника општине да упути присутне о раду Привредног савета али и о будућем 
основању Првог Business Hub-a у Поморавском округу, пословног инкубатора који ће бити 
стациониран у згради Новог културног центра. Привредни савет био би један од оснивача. 
 
Небојша Ратковић, помоћник председника општине, саопштио је присутнима да је 
стварање повољног пословног окружења један од циљева. Формирање бизнис 
инкубатора који смо ми назвали Pn Business Hub полазна је основа.  Циљ формирања 
инкубатора, било би пружање подршке свим почетницима у пословању и свим постојећим 
предузећима која послују у Параћину. Идеја је да општина Параћин заједно са 
предузећима која чине Привредни савет оснује Пословни инкубатор као ДОО. У оквиру 
Пословног инкубатора имали бисмо Старт ап центар, бизнис центар за подршку 
постојећим предузећима..  Хаб поседује неколико просторија које би биле намењене за 
различите догађаје, едукације, радионице... Намера општине је довођење високошколске 
установе како би задржали младе у Параћину. Тренутно смо у преговорима са Техничким 
факултетом из Чачка, Универзитета у Крагујевцу, како бисмо се фокусирали на модерне 
технологије. Идеја је да од Привредног савета у предложеном саставу, где би били 
укључени представници привреде, без чланова из локалне самоуправе и НСЗ оснујемо у 
АПР-у удружење које се може звати Привредни савет Параћин и да општина заједно са 
тим удружењем формира ДОО. Најближи пословни инкубатор у нашој близини, налази се 
у Крушевцу. До сад смо разговарали и са Научно технолошким парком у Чачку како бисмо 
успоставили сарадњу. Читава зграда Новог културног центра чинила би Пословни 
инкубатор. У доњем делу зграде, план је направити заједнички простор са радним 
јединицама, где би млади људи, почетници у пословању који се баве модерним 
технологијама, имали прилику да заједно раде, размењују идеје, док је наш задатак да их 
спајамо са другим релевантним институцијама. То такође важи и за постојеће 
привреднике. Саопштио је присутнима да смо ушли и у процес цертификације са 
НАЛЕДОМ, за стварање услова за повољно пословно окружење. Питао је присутне, да ли 
се слажу да се од њихових предузећа региструје удружење које би носило назив 
Привредни савет Параћин и да корак након тога буде то да општина Параћин и удружење 
привредника формирају пословни инкубатор као ДОО, по Закону о иновационој 
делатности, без обавезе за финансирање тог предузећа. Општина ће за почетак, у првим 
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фазама развоја инкубатора преузети на себе финансирање текућих обавеза, у оквиру 
инкубатора, док би се са привредницима радило на пројектном принципу, уколико се јави 
нека потреба.  
Владимир Милићевић, председник општине, питао је присутне да ли имају питања и да ли 
се сви слажу? Приступило је гласање.  
Присутни су једногласно прихватили предлог. 

Небојша Ратковић, помоћник председника општине, рекао је присутнима да ће се у 

будуће преко прецедавајућег бити у контакту са привредницима и да ћемо ми као 

Канцеларија за ЛЕР договорити око следећих корака. 

Владимир Милићевић, председник општине, рекао је присутнима да локална самоуправа 

увек стоји на располагању привредницима за било какву помоћ, како општинску, тако и 

републичку. Циљ овог првог састанка било је само формирање Привредног савета а 

након тога и Business Hub-a. Сам бизнис хаб, показао се као јако добра прича и да ће то 

бити први центар у Поморављу са најбољим условима, који ће имати што више корисника 

и који ће покренути привреду Параћина. Свим фирмама које су прошле кроз Бизнис 

центре, пружена је огромна подршка у почетку пословања кад им је била најпотребнија. 

Рекао је да је задатак укључивање што више младих који имају жеље да се баве 

бизнисом. Председник се нада одличној будућој сарадњи. 

4) ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА И ОПШТИНСКИХ 
ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА  ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗАПОШЉАВАЊУ 

 
Владимир Милићевић, председник општине представио је присутнима План развоја 
општине Параћин који је кровни документ на основу којег се праве Стратегије и Акциони 
планови, тако да очекујемо предлоге, сугестије који су нам потребни. Поред тога, упутио 
је присутне да је општина направила Локални акциони план запшошљавања. Проблем 
незапослености у Параћину је велики али општина Параћин тежи ка што већем 
запошљавању и да су у току преговори са потенцијалним инвеститорима, рекао је 
председник општине Параћин, Владимир Милићевић. Промена привредног амбијента је 
битна, како због запослења, тако и покретање привреде али и већи буџет општине, с 
обзиром да је општина и јавна предузећа у великим проблемима. Циљ општине је да 
наша јавна предузећа у будућности буду на стабилним ногама. Реч је дао Александру 
Милошевићу, представнику фирме „МОРАВАЦЕМ“. 
Александар Милошевић, председник фирме „МОРАВАЦЕМ“ похвалио је иницијативу 
општине Параћин, председника општине и тима, те да они показују једну врсту зрелости и 
размишљања у тимском духу. Он сматра да је јако битно да постоје овакви састанци, 
између локалних привредника и представника локалних власти, што је јако важно за 
обострани успех. Наглашава да свако од привредника има неки део искуства која може да 
подели са другима. На крају се захвалио свим присутнима што су компанију 
„МОРАВАЦЕМ“ изабрали као друштвено одговорну компанију. 
 
Владимир Милићевић, председник општине, питао је присутне да ли неко има питања?  
С обзиром да питања није било, захвалио се свим присутнима на доласку. 
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