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ЗАПИСНИК СА  ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 

28.09.2022. године, 12 часова 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. План буџета за 2023.годину и годишњи план капиталних улагања 

2. Meре подстицаја привреди, предузетништву, пољопривреди и запошљавању 

3. Административне и комуналне таксе и накнаде 

4. Просторна и планска документација (Пословне и Индустријске зоне) 

5. Цене и квалитет комуналних услуга 

6. Представљање закључака и препорука из анализе анкетирања привреде са 

позивом чланова Привредног савета да изнесу своје ставове и мишљења 

 

Састанку су присуствовали: 

1. Александар Гроздановић, Моравацем 

2. Марко Вељовић, Бахус 

3. Славиша Бајић, Магнум 

4. Марија Миленковић, помоћник председника општине, известилац 

5. Дејан Миладиновић, члан општинског већа, известилац 

6. Анита Нешић, руководилац Националне службе за запошљавање 

7. Владимир Јанковић, испред Управе за инвестиције и одрживи развој  

8. Дејан Нешић, члан општинског већа 

9. Иван Костић, испред Одељења за урбанизам, известилац 

10. Драган Аксентијевић, вд директор ЈП „Водовод“, известилац 

11. Слободан Јанковић, испред Одељења за финансије и буџет, известилац 

12. Јелена Радовановић, начелник Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене 

делатности 

13. Слободан Васић, испред ЈКП Параћин 

14. Немања Ћирковић, Одељење за ЛЕР 

15. Неда Мандарић, Одељење за ЛЕР 

16. Милутин Симић, Одељење за локалну пореску администрацију, известилац 

 

Уводну реч дао је Владимир Милићевић, председник општине, који је поздравио 

присутне и захвалио им се на присуству. 
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Председник општине је у свом уводном излагању рекао да је оснивање Привредног 

савета јако значајно за локалну самоуправу, како би се чули и размотрили предлози, 

примедбе, сугестије који привредници имају, као и да треба развити навику међу 

привредницима да што више учествују што у претходном периоду пре оснивања 

Привредног савета није био случај. Председник је потом најавио потенцијалне 

инвестиције које би допринеле већем буџету, а самим тим и бољем развоју општине. 

Председник је присутнима представио инфраструктурне и остале пројекте који општину 

Параћин очекују у наредном периоду: амфитеатар на отвореном, изградњу и 

реконструкцију друмских и пешачких мостова, изградњу канализационе мреже, музеј 

стакларства, изградњу постројења за прераду отпадних вода, обнову и уређивање 

простора око 7.јули и друге. 

Прву тачку дневног реда План буџета за 2023. годину и годишњи план капиталних 

улагања представио је Слободан Јанковић, начелник Одељења за буџет и финансије 

општине Параћин. Он је укратко објаснио присутнима како се формира буџет општине, 

како се доноси, ко учествује у буџетском процесу, изворе финансирања, приходе и 

расходе, ко су његови корисници, као и најважније капиталне пројекте. Израда буџета 

почиње 5.јула када министарство финансија достави упутства локалној самоуправи, а 

затим се у првој фази израде врши процена остварења прихода буџета за једну 

буџетску годину док министарство финансија на основу макроекономских показатеља, 

инфлације и др. шаље параметре помоћу којих се врши процена. Слободан Јанковић 

је најавио да се нада да ће се овогодишњи општински приходи имати висок проценат 

остварености од 97-98%.  

Привредници, нису имали предлоге за план буџета, али је представник компаније 

„Магнум“ истакао да су инвестиције у општини велике и да до сад није био упознат са 

средствима која се опредељују за инфраструктуру и остале пројекте у општини, као и 

да није упознат са тешком финансијском ситуацијом, која се тиче буџета локалне 

самоуправе.  

Другу тачку дневног реда представили су Дејан Миладиновић, члан Општинског већа и 

Анита Нешић испред Националне службе за запошљавање. Дејан Миладиновић је 

изјавио да општина Параћин из године у годину све више средстава издваја за програм 

мера подршке за пољопривреду. Укупан буџет за мере подршке за 2022. годину 

износио око 21.320.000,00 динара. Мере подршке су до сада реализоване кроз: 

кредитну подршку, где се финансирала ефективна каматна стопа за краткорочне 

кредите до 500.000,00 динара; мере инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства (куповина опрема, пољопривредних машина, система за наводњавање); 

мера инвестиција за унапређење и развој руралне инфраструктуре; мера економске 

активности у подизању конкурентности, додавање вредности кроз прераду и увођење 

сертификације: мера стручног усавршавања пољопривредника – одласци на семинаре, 

сајмове и друго. Општина Параћин је издвојила и средства за мере активне политике 
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запошљавања у укупном износу од 8.000.000,00 динара. Анита Нешић је изјавила да је 

Општина Параћин у сарадњи са Националном службом за запошљавање спровела два 

програма мера активне политике запошљавања: програм стручне праксе и програм 

јавних радова. Преко програма стручне праксе је ангажовано 12 лица, док су преко 

програма јавних радова ангажована укупно 48 лица. Анита Нешић је истакла да је 

Општина Параћин прошле године издвојила 5.000.000,00 динара, а ове године 

8.000.000,00 динара и да се нада да ће и следеће године мере бити овако успешно 

спроведене као до сада. 

Привредници су истакли да подржавају повећање средстава која се додељују за мере 

активне политике запошљавања и да је у будуће пожељно укључити и субвенције за 

почетнике у пословању. 

Трећу тачку дневног реда представио је Милутин Симић, испред Одељења за локалну 

пореску администрацију. Милутин Симић је изјавио да је овогодишња наплата такси 

била сасвим солидна и износила преко 80%, али да су дуговања предузетника на 

територији општине Параћин и даље висока, а да се нека не могу измирити ни после 

неколико година. 

Четврту тачку дневног реда представио је Иван Костић испред Управе за урбанизам и 

имовинско-правне послове општине Параћин. Председник општине је додао да се 

размишља о проширењу индустријске зоне на површину од 20 хектара који су у 

власништву Општине Параћин и компаније Моравацем, као и да тренутна цена ара у 

индустријској зони износи 317 евра. Иван Костић је изјавио да су у току измене плана 

детаљне регулације који се односе на изградњу постројења за прерађивање отпадних 

вода у Буљану, проширење градског гробља и реконструкцију моста у улици Ђурађа 

Бранковића. 

Пету тачку дневног реда представио је Слободан Васић испред ЈП ЈКП Параћин. Oн је 

изјавио да је возни парк обновљен са два нова возила, али да је неопходно повећати 

број радника и машина како би услуге биле на вишем нивоу него сада. Председник 

општине је додао да ће у наредном периоду цене комуналних услуга вероватно расти 

због тренутне економске глобалне ситуације. 

Шесту тачку дневног реда представила је Марија Миленковић, помоћник председника 

општине. Марија Миленковић је изјавила да један од циљева анкете јесте и укључење 

привредника на територије општине Параћин у различите сфере руковођења општине 

као што су процес доношењу одлука локалне самоуправе, израду стратешких 

докумената, формирању буџета, подстицајних мера за привреду и др. Први део анкете 

се односио на сарадњу приватног и јавног сектора и анкетирани привредници су били 

задовољни сарадњом са локалном самоуправом. Други део анкете се односио на 

задовољство привредника у вези са издавањем грађевинских дозвола, и сам процес 

издавања грађевниских дозвола је оцењен позитивно. Трећи део анкете се односио на 
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локалне таксе и накнаде, где су анкетирани привредници такође били задовољни, али 

између осталог и предложили да општина треба да има субвенције за пословни сектор 

нарочито за новооснована предузећа. Последњи део анкете се односио на 

запошљавање и људске ресурсе, где привредници сматрају да ће на тржишту рада 

наше општине расти дефицитарна занимања попут занатлија, али и грађевински 

инжењери, архитекте, технолози, професори страних језика. Дејан Нешић, присутни 

члан Општинског већа  је додао да општина кључује могућност увођења дуалног 

образовања које ће зависити од интересовања привредника и потенцијалних 

инвеститора. 

Спровођење оваквог истраживања, повољно је оцењено код привредника, као 

могућност да искажу своје предлоге и сугестије. 

Привредници су обавештени да ће се ово истраживање спроводити једном годишње 

са циљем оцене задовољства привредника. 

Завршну реч на Седници Привредног Савета дао је председник општине Параћин 

Владимир Милићевић, питајући да ли неко има питање. С обзиром да питања није било, 

председник општине  је поздравио присутне и још једном се захвалио свима на 

присуствовању. 

 
 
 
 
 
         Записник води 
        __________________________   
               
                                                      

 


