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На основу члана 7. став 2. Уредбе 

о условима и начину под којима локал-
на самоуправа може да отуђи или да у 
закуп грађевинско земљиште по цени, 
мањој од тржишне цене, односно закуп-
нине или без накнаде („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 13/2010, 
54/2011, 21/2012 и 121/2012) и члана 37. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 23. седници, одржаној дана 28. јула 
2014. године, доноси 

О Д Л У К У
о усвајању Елабората о 

оправданости отуђења градског 
грађевинског земљишта  без 

накнаде у блоку број 26 Компанији 
„Мајевица Холдинг“ АД у 

реструктурирању Бачка Паланка

Члан 1. 

Усваја се Елаборат о оправда-
ности отуђења градског грађевинског 
земљишта, без накнаде, у блоку број 26 
Компанији „Мајевица Холдинг“ АД у 
реструктурирању, Бачка Паланка.

Члан 2. 

По добијању претходне саглас-
ности Владе Републике Србије на Ела-
борат из члана 1. ове Одлуке, спровешће 

се поступак непосредне погодбе и по 
спроведеном поступку донети одлука о 
закључењу уговора о отуђењу у року који 
не може бити дужи од 45 дана. 

Овлашћује се председник Општи-
не Бачка Паланка да, у име и за рачун 
Општине Бачка Паланка, са Компанијом 
„Мајевица Холдинг“ АД у реструкту-
рирању, Бачка Паланка, улица Жар-
ка Зрењанина број 123, закључи Уго-
вор о отуђењу градског грађевинског 
земљишта, без накнаде.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке чини 
Елаборат о оправданости отуђења град-
ског грађевинског земљишта, без накна-
де, у блоку број 26 Компанији „Мајевица 
Холдинг“ АД у реструктурирању, Бачка 
Паланка.

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-463-48/2014 
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Година XXLIX
Број 22/2014

Бачка Паланка
30. јул 2014. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Компанија „Мајевица“ а.д. је основана 25.01.1951. године, као предузеће за произ-
водњу машина, пумпних аутомата и котрљајућих лежајева. Развоју „Мајевице“ претхо-
дило је предузеће за производњу кудељарских машина и ливница у Бачкој Паланци који 
су основани далеке 1905. године

Кроз трајање компанија  „Мајевица“ је променила неколико организационих об-
лика  да би 19.06.2000. године била организована као акционарско друштво „Мајевица 
Холдинг“ а.д. са 5 зависних акционарских друштава, од којих је једно иступило 2004. 
године:

1. АД „Машине алатке“, Бачка Паланка

2. АД „Ливница“, Бачка Паланка

3. АД „Пумпе и цистерне“, Бачка Паланка

4. АД „Пољоопрема“, Бачка Паланка, и

5. АД „Лопаре“, Лопаре, Република Српска (иступило)

Данас је Мајевица Холдинг а.д. познати произвођач алатних машина, једна од нај-
познатијих и највећих домаћих произвођача савремених пнеуматских сејалица, прико-
лица, берача, тракторских цистерни и реномирани произвођач резервоара за течна го-
рива. Отварањем спољног тржишта поново постаје значајни извозник својих производа.

Предност предузеће је добро заокружен производни процес од ливнице, преко ма-
шинске обраде и монтаже финалних производа у оквиру фабричког круга са могућно-
шћу повезивања помоћних и пратећих капацитета.

Предузећа која су у саставу „Мајевица Холдинг“ а.д. су међусобно комплементар-
на у радионицама и процесима који се у њима одвијају, а значајно различита у погледу 
финалних производа, тако да покривају широк асортиман производа металне индустрије. 
Поред тога компанија „Мајевица“ има дугу традицују и вишедеценијско искуство у из-
ради машина и изграђено тржиште на просторима бивших југословенских република.

Дана 30.09.2009. Агенција за приватизацију је донела одлуку покретању поступка 
реструктурирања “Мајевице Холдинг“ а.д. и сва четири зависна  друштва.

У циљу превазилажења тренутне економске кризе, од стране менаџмента компа-
није покренуте су активности које ће предузеће учинити атрактивнијим за потенцијалне 
купце, смањити трошкове производње, повећати обим рада и пласман производа на тр-
жиште. У том смеру, у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада израђен је 
„Пројекат за опремање фабрике за прераду биомасе и производњу енергетских пелета“.

Реализација пројекта подразумева изградњу производног погона и прилазног пута 
који се делом налазе на парцелама број 64 и 131 К.О. Бачка Паланка  - град које су у јавној 
својини Општине Бачка Паланка. 

Компанија „Мајевица Холдинг“ се пропратним писмом од 21.05.2014. године об-
ратила Општини Бачка Паланка (пр. бр. I-463-41) у ком је затражила да им Општина Ба-
чка Паланка уступи предметне парцеле без накнаде ради даљег инвестирања, очувања 
постојећих и отварање око 100 нових радних места, као и окончања приватизације и 
проналаска стратешког партнера. 
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У циљу реализације пројекта инвестиције компаније „Мајевица Холдинг“ АД 
заменик председника општине је 04.05.2014. године  овластио Канцеларију за локално 
економски развој (КЛЕР) да изради Елаборат о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта без накнаде у блоку „26“ у Бачкој Паланци компанији „Мајевица Холдинг“ 
АД из Бачке Паланке, а све у складу са Уредбом о условима и начину под којим локална 
самоуправа може да утуђи или да да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Сл. гласник РС“ 13/2010, 54/2010, 
21/2012, 121/2012.)

Након израде Елабората исти ће бити прослеђен Општинском већу и Скупштини 
Општине Бачка Паланка на усвајање и Влади републике Србије на даље поступање. 

2. МАКРОЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ

Привреда Србије је у 2013. години остварила мешовите резултате. Бруто друштве-
ни производ (БДП) је према прелиминарним резултатима порастао за преко 2%, спољни 
дефицит је преполовљен, док је инфлација на историјском минимуму. Међутим, факто-
ри који су покретали раст БДП и смањење спољног дефицита се постепено исцрпљују, 
па су у последњем кварталу 2013. године раст привреде и извоза успорио. Уз претходне 
позитивне резултате, у привреди Србије су присутни бројни забрињавајући трендови. 
Неликвидност и несолвентност у предузећима се шире, расте проценат лоших кредита, 
кредитирање привреде опада, неколико мањих банака је ликвидирано, а порески дугови 
предузећа расту. До сада примењене мере фискалне консолидације нису дале очекиване 
резултате јер су ефекти уштеда и повећања пореза у целини неутралисани новим рас-
ходима по основу покривања губитака предузећа и банака, као и смањењем пореских 
прихода. Поверење приватних инвеститора у привреду Србије је ниско што се манифес-
тује у ниским страним инвестицијама и притисцима на курс динара чија стабилност је у 
првом кварталу 2014. године очувана само захваљујући интервенцијама Народне банке 
Србије.

Изгледи привреде Србије у 2014. години су приличо неповољни, али постоје шансе 
да се кроз одлучну фискалну консолидацију, реформе јавног сектора и привредног систе-
ма створе услови за раст привредне активности и запослености у наредном периоду. Сада 
је прилично извесно да ће привредна активност у 2014. години стагнирати, а није искљу-
чена ни блага рецесија. Реални пад приватне и државне потрошње биће вероватно већи 
од планираног због нужности додатних мера штедње у другој половини године. Инвес-
тиције ће у првој половини године реално опадати тако да ће, и након очекиваног опо-
равка у другој половини године, у 2014. години у најбољем случају остварити скроман 
раст. Снажан пад кредитне активности банака и финансијски проблеми у великом броју 
предузећа, не само да ће оборити домаће инвестиције, него прете да угрозе и постојећи 
ниво производње. Стране директне инвестиције ће такође бити скромне и ако изостане 
приватизација неког великог предузећа, вероватно неће прећи прошлогодишњи ниво од 
700 милиона евра. Извоз ће и у овој години реално расти, али знатно спорије него у пре-
тходној, па његов раст неће бити довољан да надокнади смањење других компонената 
тражње.
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У 2014. години се очекује умерен пад запослености због рационализације броја 
запослених у јавном сектору, али и стагнацију запослености у приватном сектору. Ин-
флација у прошлој години је била најнижа у новијој историји Србије, а очекује се да ће 
у 2014. години инфлација бити нешто виша – близу горње границе циљног интервала. 
Курс динара од почетка године је благо депрецирао, а веће депрецијација је спречена чес-
тим и снажним интервенцијама НБС на девизном тржишту. Укупан износ инвестиција 
од почетка године до средине марта износи 820 милиона евра односно око 2,5% БДП. У 
наредном периоду би требало смањити интензитет интервенција НБС и дозволити уме-
рену депрецијацију динара, јер би она повољно утицала на смањење спољног дефицита, 
док би негативан утицај на девизне дужнике и инфлацију био умерен.

Спољноекономска позиција земље је током претходне године у неким сегментима 
значајно побољшана док се у другим сегментима стање погоршава. Дефицит текућег 
платног биланса је преполовљен, али и даље износи 5% БДП што је дугорочно неодржи-
во. Стога подстицање извоза и у наредном периоду треба да буде важан приоритет еко-
номске политике. Стране директне инвестиције су ниске, приватни сектор се раздужује, 
док се држава задужује и то углавном за финансирање текуће потрошње.

Реформе јавног сектора и привредног система су неопходне како би се обезбедио 
дугорочни одрживи привредни и друштвени напредак Србије, али су оне важне и са 
становишта фискалне консолидације. Реформе јавног сектора треба да допринесу побољ-
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шању квалитета административних, правосудних, образовних и других услуга државих 
органа, али и да обезбеде одређене уштеде. 

Реформа јавних и других државних предузећа би требало да обухвати њихову 
департизацију, измештање социјалних и квазифискалних функција из јавних предузећа, 
као и окончање приватизације и реструктурирања бивших друштвених предузећа. Не-
опходно је омогућити да се цене услуга јавних предузећа одређују према економским 
принципима, да се услуге испоручују само онима који их редовно плаћају, оптимизира 
број и структура запослених, обустави пракса одобравања издашних спонзорстава. Ове 
реформе су важне и за фискалну консолидацију јер би непосредно утицале на смањење 
расхода за покривање губитака у државним предузећима и банкама.

Основни циљ реформи привредног система је старање повољних услова за инвес-
тирање и запошљавање у Србији, а начин да се то оствари је смањење трошкова и ризи-
ка пословања у Србији. Побољшање привредног амбијента подразумева успостављање 
финансијске дисциплине, укидање непотребних и поједностављење осталих прописа, 
реформу тржишта рада, окончање процеса приватизације, унапређење политике конку-
ренције и др.

Реформа привредног система би повољно утицала на јавне финансије јер би омо-
гућила укидање неких субвенција, а утицала би и на раст јавних прихода услед раста 
запослености и потрошње, а побољшала би се и наплата пореза кроз смањење сиве еко-
номије и пореских дугова.

 2011 2012 2013
Бруто домаћи производ, текуће цене1, млрд динара 3.208,6 3.348,7 3.618,22

Бруто домаћи производ, мил. ЕУР 31.472,4 29.601,0 31.980,42

Бруто домаћи производ, per capita, у ЕУР 4.350,6 4.111,8 4.453,22

Бруто домаћи производ, реални раст, у %1 1,6 -1,5 2,52

    
Цене и трошкови живота, стопе раста    

    Потрошачке цене, крај периода 7,0 12,2 2,2
Трошкови живота, просек периода - - -

    
Спољноекономска размена, у мил. ЕУР4,5    

Извоз робе 8.441,4 8.836,7 10.999,0
Извоз робе, % 14,2 4,7 25,8

  Извоз робе у ЕУ 4.868,5 5.132,2 6.907,2
Увоз робе 14.250,0 14.782,2 15.463,1

Увоз робе, % 14,7 3,7 5,1
  Увоз капиталних производа6 2.879,6 3.007,3 3.710,3

  Увоз интермедијарних производа6 4.938,0 5.145,7 5.086,2
Дефицит робне размене -5.808,6 -5.945,5 -4.464,1

    
Платни биланс, у мил. ЕУР    

Дефицит текућих трансакција5,7 -2.870 -3.177 -1.585,5
Дефицит текућих трансакција, % БДП -9,1 -10,7 5,0

Платни биланс, укупно5,7 1.801,5 -1.137,2 696,7
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Стране директне инвестиције, нето, у мил. ЕУР5,7 1.826,9 241,9 768,5
    

Монетарни и девизни показатељи, крај периода    
Динарски примарни новац, мил. динара 227.067 308.756 344.459

Новчана маса М3, мил. динара 1.500.444 1.641.804 1.719.273
Укупни кредити привреди и становништву, мил. динара 1.718.067 1.879.191 1.785.835

    Кредити привреди, мил. динара 1.115.437 1.225.605 1.111.301
    Кредитит становништву, мил. динара 602.630 653.586 674.534

Девизне резерве НБС, мил. евра 12.058 10.915 11.189
Вредност долара у односу на динар, крај периода 80,87 86,18 83,13

Вредност долара у односу на динар, просек периода 73,34 88,12 85,17
Вредност евра у односу на динар, крај периода 104,64 113,72 114,64

Вредност евра у односу на динар, просек периода 101,95 113,13 113,14
    Штедња становништва у мил. евра 7.796 8.427 8.712

    
Запосленост, зараде и пензије    
Број запослених, просек, у 0008 1.746 1.727 1.715

Активно незапослена лица, крај периода, у 000 745 761 770
Стопа незапослености, МОР11 23,0 23,9 20,19

Нето зараде, просек периода, у динарима10 37.976 41.377 43.932
- реалне стопе раста 0,2 1,1 -1,5

Просечна пензија, просек периода, у динарима 21.285 22.450 23.378
- реалне стопе раста -3,6 -2,2 -3,4

Табела број 1. Основни индикатори макроекономских кретања

3. ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

3.1. Положај општине Бачка Паланка

Општина Бачка Паланка захвата пространу површину југозападне Бачке. Повр-
шина општине износи 579 км2 што је за око 100км2 више од просечне величине војвођан-
ских општина. Дунав чини према југу границу општине, она је и природна граница али 
не у потпуности јер се југоисточни делови општинске територије налазе у Срему, са 
друге стране реке. Јужно од Дунава је подручје општине Илок, западно је општина Бач, 
северозападно Оџаци, северно и североисточно је подручје општине Врбас, а са истока 
је општина Бачки Петровац. Сремски део бачкопаланачке општине омеђен је са запа-
да општином Илок, са југозапада подручјем општине Шид, са југа је општина Сремска 
Митровица, а са истока општина Беочин. Према томе, општина Бачка Паланка се грани-
чи са осам општина од којих су четири у Бачкој, а исто толико у Срему.
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Слика број 2. Положај општине Бачка Паланка у Јужнобачком округу

Општина Бачка Паланка обухвата 14 насеља ( Бачка Паланка, Челарево, Обро-
вац, Товаришево, Карађорђево, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, 
Пивнице, Параге, Нештин и Визић). 

Бачка Паланка је административно, привредно и културно седиште општине. За-
узима површину од 130,4 км2 што је 22,5% од укупне површине општине, у дужини од 
3-5 км а у ширини од 2-3 км. 

Веома повољан географски положај Бачке Паланке, налази се на левој обали Ду-
нава, који представља еурпску речну артерију. Изузетно добре копнене везе, од Новог 
Сада је удаљен 41 км, од Београда 122 км, Сомбора 74 км, Суботице 107 км итд.
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Слика број 3. Мапа општине Бачка Паланка

 3.2. Друштвено – економски приказ општине Бачка Паланка

3.2.1. Основни демографски подаци

Према попису становништва из 2011. године и подацима Завода за статистику  Ре-
публике Србије у општини Бачка Паланка има укупно 56.619 становника што је у односу 
на претходни попис из 2002. године смањење за 4.600 становника.

Према истом попису из 2011. године полна структура показује да је однос мушког 
и женског становништва углавном равномеран, 48,8% (27.103), према 51,2 (28.425). Што 
се тиче старосне структуре, проценат становника испод 14 година је 14,3% (7956) , док је 
оних преко 65 година 16,9% (9409).

 



31. јул 2014. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 22/2014 - страна 707  

Просечна старост становника општине Бачка Паланка је 42,4 године што је чини 
општином са врло старом популацијом. Та чињеница има директан утицај на структуру 
и конкурентност запослених на подручју општине.

Становништво је скоро равномерно настањено у самом граду и осталим насеље-
ним местима у односу 50,8% (28.239) према 49,2% (27.289). 

3.2.2. Етничка структура становништва

Општина Бачка Паланка је мултиетничка и мултикултурална средина, што је по-
следица различитих историјских, геополитичких, економских и многих других чинила-
ца. У службеној употреби, поред српског језика и писма су и словачки и мађарски. 

У попису из 2002. године дошло је до промена у односу на попис из 1991. године у 
структури становништва према националној припадности, што је последица миграцио-
них кретања изазваних политичком ситуацијом после 1991. године која је утицала и на 
мењање става појединаца приликом изјашњавања. 

Према попису становништва из 2011. године већину становника општине Бачка 
Паланка чине Срби са 78,9% од укупног броја становника. Од националних мањина 
преовлађују Словаци 9,1%, Мађари 2,2 и Роми 1,9 док остатак чине остале националне 
мањине које су заступљене са мање од 1% од укупног броја становника општине. Пре-
овлађујућа религија је Православно Хришћанство.

Националност број проценат
Срби 43843 79%

Словаци 5047 9%
Мађари 1356 2%

Роми 1064 2%
Хрвати 819 0,0147493

Југословени 160 0,0028814
Црногорци 133 0,0023952

Немци 105 0,0018909
Остали 89 0,0016028

Албанци 72 0,0012966
Муслимани 69 0,0012426

Русини 53 0,0009545
Македонци 51 0,0009185
Словенци 39 0,0007023
Украјинци 27 0,0004862

Руси 25 0,0004502
Буњевци 22 0,0003962
Бошњаци 11 0,0001981
Румуни 6 0,0001081
Укупно 55528  

Табела број 2. Етничка структура становника општине Бачка Паланка
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3.2.3. Запосленост

Организациона јединица Националне службе за запошљавање, Служба Бачка Па-
ланка је јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у на-
шој Општини. Особље службе је оспособљено за нове моделе рада што подразумева 
добијање додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Већина запослених 
поседује високу и вишу стручну спрему.

ЗАПОСЛЕНОСТ

 УКУПНО ЖЕНЕ ЗАПОСЛЕНИ 
(ПРАВНА ЛИЦА)

ЗАПОСЛЕНИ КОД 
ПРЕДУЗЕТНИКА

Јужнобачки округ 183586 46,70% 138435 45151

Бачка Паланка 12307 41,50% 9205 3102

Табела број 3, преглед броја запослених

ГОДИНА БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНЕ
2010 7812 4143
2011 7925 4278
2012 7382 3880
2013 7168 3695

Табела број 4, кретање броја незапослених у општини Бачка Паланка

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ
15-29 2176 952
30-39 1810 994
40-49 1701 964
50-59 1494 770
60-65 216 15

Табела број 5, преглед незапослених лица по полу и старости

Табела број 6, преглед становника општине по економској активности

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, Роми, ко-
рисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно 
лица старија од 60 година којих има 216. Укупно корисника новчане накнаде на евиден-
цији Службе Бачка Паланка има 1467.

Послодавци са територије Општине су исказали потребу за радницима који посе-
дују потребне додатне вештине:
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• практична знања у производним занимањима, што указује на неадекватност 
образовног система изражен кроз недостатак практичних знања која се стичу 
током формалног образовања,

• основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 35 година,

• виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,

• поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овла-
шћене књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, испит из безбедности и 
здравња на раду, испит за ношење ватреног оружја, као и поседовања знања и 
вештина у пружању занатских услуга.

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (ко-
нобари, кувари, месари), затим професори немачког језика,  дефектолози, фармацеути и 
менаџери разних профила.

Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи,  професори, учи-
тељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољопривредни техничари, дипл. ин-
жењери пољопривреде, текстилни и кожарски радници и трговци. 

Циљеви политике запошљавања на територије Општине Бачка Паланка за 2014. 
годину су:

• Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање 
формалне запослености,

• Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености,

• Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла, 

• Укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,

• Подстицање запошљавања младих,

• Подршка смањењу неформалног рада,

• Подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,

• Унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,

• Сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама тр-
жишта рада,

• Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању, 

• Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошља-
вања /старији од 50 година, самохраних мајки, Рома и осталих маргинализова-
них група/,

• Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошља-
вање.

3.2.4. Образовање

Образовање је од посебног друштвеног интереса и представља приоритетну де-
латност у развојној политици сваког друштва. Знање и наука су извор вишег квалитета 
животног стандарда и производних ресурса. 
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Расположиве образовне институције не могу самостално задовољити потребе ре-
гиона за квалификованом радном снагом и стручњацима различитих профила без по-
моћи великих универзитетских центара.

Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и 
средњошколско васпитање и образовање. На подручју општине Бачка Паланка свако на-
сеље има основну школу. Сам град Бачка Паланка има: 

• једну предшколску установу (''Младост'') са пет објеката, 

• четири основне школе ('' Вук Караџић'', ''Свети Сава'', ''Десанка Максимовић'' и 
специјална школа ''Херој Пинки''), 

• основну музичку школу (''Стеван Христић''), 

• три средње школе (техничка школа ''9. Мај'', средња стручна школа ''Др Ради-
вој Увалић'' и гимназија ''20. Октобар''). 

У Бачкој Паланци 2010. године су Београдска висока пословна школа, Факул-
тет „Унион“ и Висока школа за менаџмент у саобраћају из Ниша отворили истурена 
одељења. Тренутно се на студијама налази 78 студената.

Отворени универзитет знања (ОУЗ) у Бачкој Паланци организује разне обуке и 
стручна оспособљавања и то за: књиговотство и вођење пословних књига, дактилогра-
фију, неговатељице и геронто домаћице, разне занате, стране језике, школе рачунара. 
ОУЗ има добру сарадњу са НСЗ у оквиру које се реализују разне обуке и курсеви за не-
запослена лица. 

У области образовања постоји простор за унапређење услуга и услова рада. Про-
блеми и образовању произилазе из двојног начина финансирања (Министарство образо-
вања и локална самоуправа), јаког утицаја Министарства на дефинисање врсте занимања 
и броја одељења. Проблем у формалном смислу образовања је и лоша мотивација настав-
ника, ученика и родитеља што је условљено поремећеним системом вредности. Школски 
програми су застарели и неприлагођени са потребама привреде. Услови за рад у школама 
се константно поправљају, али су још увек лоши. Приватни факултети изложени су про-
блемима због ниске куповне моћи становништва и још увек недовољно сарађују са при-
вредом. Такође, не постоје подаци о успешности запошљавања особа које су студирале 
на приватним факултетима или се додатно образовале кроз неформални систем. 

Табела број 7, становништво преко 15 година старости према школској спреми 

3.4. Стратешки оквир – стратегија развоја општине Бачка Паланка

Статегија локалног одрживог развоја општине Бачка Паланка 2010. – 2014. го-
дине усвојена је одлуком на 20. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 
03.10.2009. године. 
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Стретегија локалног одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014. - 
2018. године је у фази израде и ускоро се очекује њено усвајање у Скупштини.

Задатак локалне самоуправе је да обезбеди бољи квалитет живота грађана општи-
не Бачка Паланка и осигура могућност даљег развоја за будуће генерације. Истиче се 
потреба привреде општине Бачка Паланка за укључивањем у токове еурпске и светске 
привреде уз адекватан маркетинг општине, привреде, истицање реалних могућности и 
довођење страних инвеститора. 

Одговарајућу подршку треба обезбедити и постојећим домаћим предузећима од 
стране јавног сектора за ефикасније вођење пословања и укључивање у токове домаћег 
и међународног окружења.

Истиче се значај и потреба за укључивањем у програме од регионалног, међуре-
гионалног и пограничног значаја, као и укључивање у одговарајуће програме сарадње и 
пројекте Еурпске уније. Посебна пажња мора бити усмерена ка међународним и домаћим 
развојним фондовима и програмима.

Стратегијом одрживог развоја обухваћено је шест области стратешког планирања:

1. Економски развој и запошљавање

2. Друштвени развој

3. Просторно планирање

4. Инфраструктура

5. Социјална и здравствена заштита

6. Заштита животне средине

За сваку област стратешког планирања су утврђени стратешки циљеви који су 
једнаки по значају и осликавају најважније потребе наше заједнице. Снажнија економија 
значиће и веће приходе, а то ће омогућити брже спровођење осталих стратешких циљева. 

Имајући у виду основна обележја, разноврсност и атрактивност природних по-
тенцијала, степен њихове активираности као и изграђене привредне капацитете меже се 
рећи да се пред општином Бачка Паланка отварају реалне могућности за остваривање 
динамичнијег развоја.

Велики потенцијал постоји у развоју пољопривредне производње и прерађивачкој 
индустрији. Предност малих предузећа је у томе што релативно лако могу своје пре-
рађивачке капацитете преоријентисати на оне културе на којим могу највише зарадити. 
У општини постоје примери добре праксе – предузећа која осим широког асортимана 
прехрамбених производа поседују одговарајуће ИСО и ХАЦЦП сертификате и своје про-
изводе пласирају на инострано тржиште („Нектар“, „Фруктус“). Носиоци развоја општи-
не могу бити само оне компаније и предузећа која се релативно лако могу прилагодити 
условима понуде и потражње на тржишту. 

3.5. Пословно окружење и привреда у општини Бачка Паланка

У априлу 2010. године општина Бачка Паланка је приступила Регионалној развој-
ној агенцији „Бачка“ у циљу јачања институционалних капацитета, унапређења и реа-
лизације развојних програма и пројеката, оснаживања људског капитала кроз програме 
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обуке и стручног усавршавања, као и ради подршке развоју пољопривреде, туризма и 
другим секторима везаним за унапређење друштвено економског развоја општине.

Крајем 2013. године отворена је Канцеларија за локални економски развој, која 
представља прву линију комуникације са потенцијалним инвеститорима. 

Тренутно је у фази реализације пројекат финансиран од стране Еурпске уније кроз 
програм Exchange 4 под називом “Попис и регистрација јавне имовине која је предмет 
преноса у власништво локалне самоуправе општине Бачка Паланка“ .

У циљу стварања услова за повољно пословно окружење општина Бачка Паланка 
је започела процес сертификације у сарадњи са Национално алијансом за локално еко-
номски развој (НАЛЕД)

Као активна подршка предузетништву основан је Фонд за развој предузетништва 
и који из године у годину бележи добре резултате. У току 2013. године објављене су две 
кредитне линије у укупном износу од 7.460.000,00 динара и реализовано је укупно 37 
кредита у износима од 140.000,00 до 300.000,00 динара по каматној стопи 4,5% са три ме-
сеца грејс периода и роком отплате годину дана.  За 2014 из Буџета општине предвиђено 
је додатних 4,8 милиона динара што би укупно чинило око 12 милиона динара средстава 
за нове кредите и подршку предузетницима.

Општина Бачка Паланка по својим природним ресурсима (река Дунав, Тиквара, 
резерват Карађорђево, Фрушка Гора, мрежа канала Дунав – Тиса – Дунав, пољопри-
вредно земљиште), повољним условима за развој туризма и изузетно погодним условима 
за развој транзитног саобраћаја  представља једну од најразвијенијих општина у Војво-
дини. Носилац индустријске производње у општини су  три привредна гиганта пивара 
„Карлсберг“, компанија „Таркет“ и компанијом „Нектар“.

Поред ове три компаније, општина Бачка Паланка је позната по компанијама: Фер-
тил, ДИВ траде, Малтинекс, Фруктус, АД Себастиан, Алинг Конел, Нопал Лух, Гринтех, 
АД Бачка, Дунавпревоз и многим другим.

3.5.1. Индустријски капацитети

У оквиру индустрије у општини Бачка Паланка заступљени су прехрамбена ин-
дустрија, производња подних облога, пољопривредних машина, прерада пластичних 
маса и друге. Услед озбиљних економских потешкоћа одређен број привредних субјеката 
није у могућности да ревитализује производњу, али ускоро се очекује и поновно покре-
тање производње производа од коже.

Потенцијали развоја индустрије на територији општине Бачка Паланка се темеље 
на расположивим природним ресурсима и радом створеним условима. Због тога су ос-
новни развојни приоритети у области прехрамбене индустрије, хемијске индустрије, 
текстилну индустрију и производњу опреме за пољопривреду. Као приоритет општине 
дефинисана је подршка новим инвестицијама и отварању нових радних места. У оквиру 
тог приоритета спроводи се опремање неколико радних зона у којима ће слободне пар-
целе бити понуђене потенцијалним инвеститорима како би покренули процес реиндус-
тријализације.
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У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано око 2.100 привредних субјека-
та, од чега је предузетничких фирми око 1.450, а предузећа око 650. У односу на предход-
ну годину постоји негативан тренд регистрованих привредних субјеката.

Табела број 8, преглед броја привредних друштава и предузетника у општини

4. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 7. УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ ПОД КОЈИМА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ 

ДА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ, 
ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ

4.1. Подаци о локацији блока “26“ у Бачкој Паланци

Блок број 26 налази се у северном делу Бачке Паланке. Блок је намењен радној 
зони, терминалу за теретна возила и постојећем гробљу. Поред компаније „Мајевица 
Холдинг“ АД, у радној зони блока број 26 послујe и компанијa „Себастијан“.

Слика број 4, Локација блока „26“ – извод из плана генералне регулације



714 страна - Број 22/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        31. јул 2014. године

Комплекс компаније „Мајевица Холдинг“ АД налази се на адреси Жарка Зрења-
нина 123 у склопу радне зоне блока број 26 и простире се на укупној површини од 309.748 
м2. Под објектима се налази укупно 52.977 м2. Удаљен је од луке на реци Дунав 3 км, од 
железничке пруге 0,5 км, а од центра града непуних 1 км. Комплекс обухвата произво-
дне капацитете и изграђену комуналну инфраструктуру која је прикључена на градску 
комуналну мрежу. Простор је ограђен, постоји мрежа унутрашњих саобраћајница, пар-
кинга и платоа за готове производе. 

Део комплекса компаније „Мајевица Холдинг“ АД, тачније парцеле број 64 и број 
131 налазе се у јавној својини Општине Бачка Паланка.  Парцела број 64 КО Бачка Паланка 
- град  у површини 11 ара и 63 м2 и парцела број 131 КО Бачка Паланка – град у површини 
2 ар и 33 м2 су предмет отуђења за потребе инвеститора „Мајевица Холдинг“ АД.

Слика број 5, Постојеће стање комплекса компаније „Мајевица Холдинг“ АД
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4.2. Попис и површина катастарске парцеле за коју се предлаже отуђење
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5.3. Подаци из планског документа на основу кога се може издати локацијска и 
грађевинска дозвола
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Слика број 6. Намена површина из просторног плана Општине Бачка Паланка
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Слика број 7, Ситуациони план комплекса компаније „Мајевица Холдинг“ АД



726 страна - Број 22/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        31. јул 2014. године

4.4. Процена Министарства финансија – Пореске управе о тржишној вредности 
катастарске парцеле
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4.5. Подаци о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу
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4.6. Износ умањења
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4.7. Преглед других подстицајних мера и средстава

Поред постојећих предности, као што су конкурентна радна снага, бесцарински 
режим у земље ЕФТА, ЦЕФТА, Турску, Русију и Белорусију, стратешки географски по-
ложај и једна од најнижих стопа пореза на добит у Еурпи 10%, Република Србије нуди и 
финансијску помоћ потенцијалним инвеститорима. 

СИЕПА (Агенција за страна улагања и промоцију извоза) објављује јавни оглас у 
складу са Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гла-
сник РС“ бр.42/2011, 46/2011 и 84/2011).

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у произ-
водном сектору или сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине  или 
сектору туризма, а којим се обезбеђује отварање нових радних места. Средства се не 
могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору примарне пољопри-
вредне производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких влакана и угља. 

Средства се додељују по новом радном месту отвореном у периоду од три године 
од дана потписивања уговора о додели средстава:

• за инвестиције у производни сектор 2.000 – 5.000 еур (минимална вредност 
улагања 1.000.000 еур и отварање најмање 50 нових радних места)

• за инвестиције у аутомобилску, електронску или индустрију информационих 
или телекомуникационих технологија 5.000 – 10.000 еур (минимална вредност 
улагања 500.000 еур и отварање најмање 50 нових радних места)

• за инвестиције у сектор услуга које могу бити предмет међународне трговине 
2.000 -10.000 еур (минимална вредност улагања 500.000 еур и отварање нај-
мање 10 нових радних места).

• за инвестиције у стратешке пројекта из области туризма 2.000 – 5.000 еур (ми-
нимална вредност улагања 5.000.000 еур и отварање најмање 50 нових радних 
места)

Изузетак чине:

• Велики инвестициони пројекти – инвестиције које прелазе износ од 50 мили-
она еур и обезбеђују отварање најмање 300 нових радних места

• Улагања од посебног значаја – инвестиције које прелазе износ од 200 милиона 
еур и обезбеђују отварање најмање 1000 нових радних места.

За инвестиције висина средстава којеа могу бити додељена одређује се проценту-
ално у односу на укупну вредност улагања, а укупан износ додељених средстава не може 
бити већи од 20% од укупне вредности улагања.

За улагање од посебног значаја и за велике инвестиционе пројекте новим радним 
местима сматрају се радна места на којима се заснивају радни односи на неодређено вре-
ме код корисника средстава у року од највише десет година од дана подношења пријаве 
за доделу средстава. 

Право на доделу средстава има правно лице које је регистровано на територији 
Републике Србије и које има инвстиционе пројекте у секторима за које се у складу са 
Уредбом додељују средства. 



31. јул 2014. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 22/2014 - страна 731  

Додељена средства се исплаћују у четири једнаке транше од по 25% од укупног 
износа додељених средстава и то:

• по закључењу купопродајног уговора или уговора о закупу земљишта

• по добијању грађевинске дозволе

• по добијању употребне дозволе

• по остварењу пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом

Додељена средства за улагања од посебног значаја и за велике инвестиционе 
пројекте исплаћује се:

1. процентуално

• у односу на висину улагања у свакој години трајања инвестиционог пројекта 
и то у износу који је сразмеран укупној висини улагања

• у односу на број запослених у свакој години трајања инвестиционог пројекта 
и то у износу који је сразмеран укупном броју нових радних места предвиђе-
них инвестиционим пројектом; или

2. једнократно у складу са расположивим буџетским средствима

• по остваривању пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом, 
или

• по остварењу укупне висине улагања предвиђене инвестиционим пројектом

Финансијску подршку потенцијалним инвеститорима пружа и Национална служ-
ба за запошљавање за трошкове обуке до 900 еур по раднику који се запошљава преко 
евиденције Националне службе за запошљавање.

Национална служба за запошљавање сноси трошкове извођења обуке до 90.000,00 
РСД по лицу, који подразумевају:

• цену по часу обуке на радном месту у висини цене рада запосленог код тог 
послодавца на пословима за које се обучава

• трошкове ангажовања екстерних инструктора/извођача обуке и уколико про-
грам подразумева добијање атеста, лиценци, набавку приручника и слично.

Након завршетка обуке Национална служба за запошљавање исплаћује субвен-
цију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање, из и на основицу коју чини 
минимална зарада, у једнократном износу, унапред за 6 месеци по запосленом полазнику. 

Услов је да за та лица послодавац не користи и субвенцију за отварање нових рад-
них места по програмима Националне службе за запошљавање. 

Општина Бачка Паланка у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за 
утврђивање висине накнаде за уређење грађевинског земљишта („Сл. лист Општине Ба-
чка Паланка број 3/2012 и 6/2013) даје погодности за уређење грађевинског земљишта 
тако што за изградњу објеката чија вредност прелази 1.000.000 евра (износ у динарској 
противвредности), а који су од значаја за привредни развој општине Бачка Паланка, у 
којима ће се за потребе обављања делатности код инвеститора засновати радни однос на 
неодређено време са више од 50 лица, у року од четири године од дана закључења угово-
ра, утврђена накнада се умањује за 50%.
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Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији 
општине Бачка Паланка („Сл. лист општине Бачка Паланка број 42/2013) предвиђено је 
да новоосновани привредни субјект који је извршио регистрацију у Агенцији за привред-
не регистре са седиштем на територији Општине Бачка Паланка буде ослобођен плаћања 
накнаде у првој години пословања, рачунајући календарску годину у којој је извршена 
регистрација.

Привредни субјект који је извршио регистрацију новог огранка у Агенцији за 
привредне регистре на територији Општине Бачка Паланка, биће ослобођен плаћања 
накнаде из члана у првој године пословања, рачунајући календарску годину у којој је 
извршена регистрација.

Накнада се умањује до 70% обвезницима који улажу сопствена средства за заш-
титу и унапређивање животне средине, сразмерно уложеним средствима, која морају из-
носити најмање 0.01 % прихода на годишњем нивоу.

5.8. Подаци о правном лицу – стицаоцу права својине

Пуно пословно име „Мајевица Холдинг” акционарско друштво, Бачка 
Паланка, - у реструктурирању

Скраћено пословно име „Мајевица Холдинг” a.д. Бачка Паланка у 
реструктурирању

Седиште 21400 Бачка Паланка
Адреса Жарка Зрењанина 123

  Датум регистрације у АПР  07.04.2006.
Матични број 08005613

ПИБ 100751888
Претежна делатност Делатност холдинг компанија

   Шифра претежне делатности 6420
Правна форма Акционарско друштво

Величина друштва Средње
Законски заступник Раденко Комад, генерални директор

Одбор директора Раденко Комад, Митар Субошић, Никола Кесић
Број запослених (укупно) 243
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Телефон 021/751-388
Факс 021/6042-739, 6040-175

E-адреса  info@majevica.co.rs
Интернет адреса  www.majevica.co.rs

Број текућег рачуна
1. 340-1221-50

         2. 54010-088005613
Контролисана друштва „Mајевица – Машине алатке“ АД Бачка Паланка

„Mајевица – Ливница“ АД Бачка Паланка
„Mајевица – Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка

„Mајевица – Пољоопрема“ АД Бачка Паланка
Датум оснивања из АПР 19.06.2000. 

По подацима из Централног регистра хартија од вредности основни капитал по-
дељен је на 132.778 акција, номиналне вредности 3.000,00 динара. Мајевица Холдинг 
има 1.449 акционара од чега су 6 акционара правна лица, а 1.443 су физичка лица. Листа 
акционара је следећа:

Назив Број акција % од укупне емисије Тип лица
 Акционарски фонд АД Београд 33,675 25.36188 правно

Република Србија 28,086 21.15260 правно
Републички фонд за ПИО 8,722 6.56886 правно

      Ерсте Банка АД Нови Сад 8,544 6.43480 правно
 Фонд за развој Републике Србије 4,697 3.53748 правно

ДДОР Нови Сад 125 0.09414 правно
Остали 48,929 36.85023 Физичка лица

УКУПНО АКЦИЈА 132,778 100,00

Компанија „Мајевица Холдинг“, заједно са контролисаним друштвима, на дан 
25.05.2014. године има укупно 243 запослених.

Године Број запослених

2004. 730
2005. 612
2006. 401
2007. 399
2008. 368
2009. 331
2010. 206
2011. 265
2012. 266
2013. 276

25.5.2014. 243
Табела број 9, Кретање броја запослених по годинама
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5. ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

За потребе извођења економско – финансијске аналазе коришћени су следећи по-
даци:

1. Инвеститор је компанија „Мајевица Холдинг“ АД Бачка Паланка из републи-
ке Србије

2. Инвеститор ће у року од три године од дана закључења финалног уговора о 
додели предметног грађевинског земљишта запослити 100 радника

3. Површина земљишта која се планира за отуђење износи 1.395,00 м2, процењене 
тржишне вредности 1.883.250,00 РСД.

4. Остатак земљишта предвиђеног за изградњу објекта је у власништву компа-
није „Мајевица Холдинг“ АД, а за потребе инвестиције потребно је извшити 
спајање кроз пројекат препарцелације.

5. Површина објекта производне хале износи 24.000,00 м2 

6. Почетак изградње објекта предвиђена је за први квартал  2015. године, а завр-
шетак радова и почетак производње планирају се за 2016. годину. 

7. Вредност инвестиције у објекат и опрему износи 3.550.000,00 еура

5.1. Очекивани приходи буџета општине Бачка Паланка

Процена јавних прихода буџета општине Бачка Паланка за период од 2014. године 
до 2019. године од инвестиције компаније „Мајевица Холдинг“ АД по основу пореза на 
имовину, накнаду за коришћење грађевинског земљишта, комуналних такси за исти-
цање фирми и порез на земљиште, исказана је у табели (у 000 РСД):

јавни приход 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. укупно
порез на зараде 3200 4150 5280 6050 6800 25480

порез на имовину 269 318 375 442 522 1926
комунална такса 35 35 35 35 35 175

порез на земљиште 178 193 209 221 245 1046
укупно 3682 4731 5899 6748 7602 28627

Табела број 10, Преглед процене јавних прихода буџета општине Бачка Паланка (извор: 
локална пореска администрација)

Напомена: Израчунавање пореза на зараде вршено је на основу претпостављене 
динамике запошљавања и претпостављене бруто висине зарада.  

5.2. Приходи комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
опис 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. укупно

прикључак на градски 
водовод 30 0 0 0 0 30

прикључак на канализацију 20 0 0 0 0 20

утрошак воде 790 850 920 997 1100   4657

укупно 840 850 920 997 1100   4707
Табела број 11, Преглед процене прихода јавног комуналног предузећа „Комунал-

пројект“ Бачка Паланка
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Напомена:

1. Прикључак на водоводну и канализациону мрежу исказан је по сада важећој 
цени и односи се само на прикључак на постојећу водоводну и канализациону 
мрежу.

2. Потрошња воде процењена је на бази броја запослених и то 1 м3 по запосленом 
месечно. 

5.3. Остали економски и социјални ефекти за локалну заједницу

У општини Бачка Паланка и региону ради велики број грађевинских фирми и за 
очекивати је да ће изградњом објеката инвестиције компаније „Мајевица Холдинг“ АД 
бити ангажована локална грађевинска оператива која ће реализовати радове на изградњи 
објеката вредности 2.100.000,00 еура.

Компанија „Мајевица Холдинг“ користиће локалне добављаче за набавку дизел 
горива, услуге чишћења, телекомуникација, одржавања зграда, услуга обезбеђења. Ко-
рист од пружања ових услуга имаће мала и средња предузећа и предузетници са терито-
рије општине Бачка Паланка.

Упошљавање 100 тренутно незапослених лица у општини Бачка Паланка до 2019. 
године смањиће оптерећење државног и локалног буџета по основу престанка давања 
накнада незапосленим лицима од стране Националне службе за запошљавање, као и 
смањења захтева упућених Центру за социјални рад и Црвеном крсту Бачка Паланка.

Отварањем нових 100 радних места, за првих 5 година рада планиране инвести-
ције, остварио би се укупни нето износ зарада запослених од око 970.434,00 еура и тај 
приход би у највећој мери био потрошен у општини Бачка Паланка. 

5.4. Очекивани трошкови општине Бачка Паланка

Имајући у виду да су предметне парцеле број 64 и 131 у радној зони блока број 
26 у Бачкој Паланци налази у јавној својини и власништво су Општине Бачка Паланка, 
Општина ће имати трошкове по основу изостављања прихода од продаје грађевинског 
земљишта чија је тржишна вредност  процењена од стране Пореске управе на укупно 
1.883.250 РСД (16.283,00 еура, по средњем курсу НБС на дан 28.05.2014. године)

Комплекс компаније „Мајевица Холдинг“ АД у оквиру радне зоне блока „26“ је 
у потпуности комунално опремљен и планском документацијом није предвиђена из-
двајање јавних површина у оквиру предметне локације, па самим тим неће бити потребе 
за инфрастуктурно опремање у виду изградње саобраћајница, расвете, тротоара, водо-
вода и канализације, тако да буџет општине Бачка Паланка неће бити оптерећен по том 
основу.
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6. ЗАКЉУЧАК

На основу података изнетих у елаборату може се закључити следеће:

1. Економско – финансијска анализа из тачке 5. Елабората  указује:

• Укупно процењени јавни приходи буџета општине Бачка Паланка за период 
од 2015. до 2019. године приказани у табелама 10 и 11 износе укупно 33.334.000 
РСД (288.356,00 еура, по средњем курсу НБС на дан 28.05.2014. 

• Буџет општине Бачка Паланка има трошкове по основу изостајања прихо-
да од продаје градског грађевинског земљишта у укупном износу од укупно 
1.883.250 РСД (16.283,00 еура, по средњем курсу НБС на дан 28.05.2014. године)

Према наведеном, може се заључити да су очекивани јавни приходи у првих 
пет година реализације инвестиције 18 пута већи од процењене тржишне вредности 
земљишта.

На основу изнетог закључује се да је износ процењене тржишне вредности грађе-
винског земљишта предвиђеног за отуђење мањи од очекиваног износа увећања јавних 
прихода буџета општине Бачка Паланка у периоду од пет година по основу реализа-
ције планиране инвестиције, што је у складу са чланом 4. Уредбе о условима и начину 
под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по 
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Сл. Гласник РС“, бр. 
13/2010 и 54/2011)

2. Број запослених у привреди на територији општине Бачка Паланка  је на дан 
31.12.2013. године износио 9.205, према подацима Регионалне привредне комо-
ре Нови Сад (без приватних предузетника и лица запослених код њих). Реали-
зацијом инвестиције компаније „Мајевица Холдинг“ АД и запошљавањем 100 
радника директно ће се повећати број запослених за више од 1,08% чиме ће 
бити испуњени услови из члана 3. Уредбе. 

3. На основу плана компаније „Мајевица Холдинг“ АД да сукцесивно до 2019. 
године запосли 100 радника претпоставља се да ће они у периоду од 5 годи-
на остварити укупно 970.434,00 еура нето зараде. Наведени износ нето зараде 
ће сигурно великим делом бити утрошен у општини Бачка Паланка по раз-
ним основама из чега ће у значајном обиму произићи додатни ефекти по буџет 
општине Бачка Паланка и повећање потрошње са позитивним ефектима раз-
воја малих и средњих предузећа и предузетника. 

4. У реализацију пројекта компанија „Мајевица Холдинг“ АД уложиће укупно 
3.500.000 еура од чега ће значајан део бити за изградњу објеката са пратећом 
инфраструктуром, што ће довести до ангажовања домаће локалне грађевинске 
оперативе. Из свега поменутог може се закључити да овај пројекат подстиче 
грађевинску индустрију која је у великој кризи и чији развој представља стра-
тешки циљ Владе републике Србије.

5. Производни процес компаније  „Мајевица Холдинг“ АД  засигурно ће захте-
вати и одређене услуге из области транспорта, одржавања објеката, исхране 
запослених и друго, што ће омогућити развој малих и средњих предузећа и 
услужног сектора, као и даљи раст запослености на територији општине Бачка 
Паланка.
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6. У републици Србији се сваке године произведе око 8 милиона тона отпадне 
биомасе за потребе производње топлотне и електричне енергије, односно за 
потребе производње биогорива. Реализациом планиране инвестиције оства-
риће се економски оправдана производња, обезбедити средства за отплату ин-
вестиционих улагања и остварити уштеде заменом постојећег система грејања 
на земни гас грејањем на биомасу из властите производње. На тај начин, оства-
риће се значајне уштеде, што ће даље довести до повећања конкурентности 
производа из асортимана компаније „Мајевица Холдинг“ АД.

На основу података изнетих у елаборату, може се закључити да је предлог 
отуђења грађевинског земљишта компанији „Мајевица Холдинг“ АД без накнаде, 
у сагласности са Уредбом о условима и начину под којим локална самоуправа може 
да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, ОПРАВДАН.

Општина Бачка Паланка
Канцеларија за локално економски развој
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