СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ IV

ГОДИНА 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
БАТОЧИНА

ГОДИНА 2017.

10.02.2017. године

БРОЈ 4

На
основу
члана
14.
Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење и утврђивање
резултата тајног гласања за
разрешење заменика председника
Скупштине општине Баточина
I
Образује се Комисија за
спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за разрешење заменика
председника Скупштине општине
Баточина у саставу:
1. Милица Лакета, представник
коалиције Александар Вучић Србија
побеђује,
председавајући,
2. Небојша
Радосављевић,
представник Грузпе грађана
Заједно за Баточину – Верољуб
Верко Стевановић, члан,
3. Предраг
Милосављевић,
представник
Демократске
странке – Др Ана Аничић,
члан.

II
Ово решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у одредбама
члана 14. Пословника о раду
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 7/12, 16/13) којим је
прописано да Скупштина општине, на
предлог председавајућег, већином
гласова
присутних
одборника
образује Комисију од три члана коју
чине, по један
одборник
из
различитих политичких странака,
коалиција
политичких
странака,
политичких организација или групе
грађана.
На основу напред наведеног,
донето је ово решење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-131/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. и
члана 39. став 2. а у складу са чланом
38. став 3. и 4. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07, 83/2014-др.закон), члана 36.
став 1. тачка 10. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15),
члана 26. а у складу са чланом 12.
Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика председника
Скупштине општине Баточина
I

Дејан Аранђеловић, доктор
медицине
из
Баточине,
разрешава
се
функције
заменика
председника
Скупштине општине Баточина,
дана 08.02.2017. године.

II

Решење
објавити
у
''Службеном гласнику општине
Баточина''.
Образложење

Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у одредбама
члана 32. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 83/2014др.закон) и члана 36. став 1. тачка 10.
Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је
прописано да Скупштина општине у
складу са законом бира и разрешава
председника скупштине општине и
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заменика председника скупштине
општине и у члану 39. став 2. у вези
са чланом 38. став 3. и 4. Закона о
локалној самоуправи и члану 26. а у
складу са чланом 12. Пословника о
раду Скупштине општине Баточина,
којима је утврђено да се заменик
председника скупштине бира и
разрешава на исти начин као и
председник скупштине, односно бира
се на предлог најмање 1/3 одборника,
из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја
одборника, а да председник може
бити разрешен и пре истека времена
за које је изабран, на исти начин на
који је биран.
Одборници
Скупштине
општине Баточина, односно више од
1/3
одборника,
упутили
су
Скупштини општине Баточина дана
08.02.2017. године, предлог за
разрешење заменика председника
Скупштине општине Баточина, Дејана
Аранђеловића изабраног за заманика
председника Скупштине општине
Баточина решењем број 020-522/16-01
од 15.07.2016. године.
По
спроведеном
тајном
гласању
Скупштина
општине
Баточина на седници одржаној дана
08.02.2017. године, је већином гласова
од укупног броја одборника донела
Решење
о
разрешењу
Дејана
Аранђеловића, доктор медицине из
Баточине,
функције
заменика
председника Скупштине општине
Баточина.
На основу наведеног, одлучено
је као у диспозитиву решења.
Поука о правном средству:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у Београду у
року од 30 дана.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-132/17-01 од 08.02.2017.
године

ГОДИНА 2017.

II
Ово решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На
основу
члана
14.
Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење и утврђивање
резултата тајног гласања за избор
заменика председника Скупштине
општине Баточина
I
Образује се Комисија за
спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за избор заменика
председника Скупштине општине
Баточина у саставу:

Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у одредбама
члана 14. Пословника о раду
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 7/12, 16/13) којим је
прописано да Скупштина општине, на
предлог председавајућег, већином
гласова
присутних
одборника
образује Комисију од три члана коју
чине, по један
одборник
из
различитих политичких странака,
коалиција
политичких
странака,
политичких организација или групе
грађана.
На основу напред наведеног,
донето је ово решење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-133/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

1. Милица Лакета, представник
коалиције Александар Вучић Србија
побеђује,
председавајући,
2. Небојша
Радосављевић,
представник Грузпе грађана
Заједно за Баточину – Верољуб
Верко Стевановић, члан,
3. Предраг
Милосављевић,
представник
Демократске
странке – Др Ана Аничић,
члан.

На основу члана 39. став 2. а у складу
са чланом 38. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон),
члана 26. а у складу са чланом 12.
Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
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БРОЈ IV

РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника
Скупштине општине Баточина
I Ненад Милић из Баточине,
изабран је за заменика председника
Скупштине општине Баточина.
II
Заменик председника
Скупштине општине, неће бити на
сталном раду, а оствариваће право на
накнаду за рад у складу са актом
којим се уређују плате функционера
општине Баточина.
III
Мандат
заменика
председника Скупштине општине
Баточина траје до истека мандата
Скупштине општине Баточина.
IV
''Службеном
Баточина''.

Решење објавити у
гласнику
општине

Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у одредбама
члана 39. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07, 83/2014-др.закон) у вези
са чланом 38. став 3. истог закона, и у
члану 26. а у складу са чланом 12.
Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 7/12,
16/13), којима је утврђено да
председник скупштине има заменика
који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља
своју дужност, као и да се заменик
председника скупштине бира и
разрешава на исти начин као и
председник скупштине, односно бира
се на предлог најмање 1/3 одборника,
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из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја
одборника.
Одборници
Скупштине
општине Баточина, односно више од
1/3
одборника,
упутили
су
Скупштини општине Баточина дана
08.02.2017. године, предлог кандидата
за заменика председника Скупштине
општине Баточина, предлажући за
заменика председника Скупштине
општине Баточина, Ненада Милића из
Баточине, изабраног за одборника са
изборне листе Александар Вучић Србија побеђује.
Кандидат
за
заменика
председника Скупштине општине
Баточина је дао писану сагласност да
прихвата кандидатуру за заменика
председника Скупштине општине
Баточина.
По
спроведеном
тајном
гласању
Скупштина
општине
Баточина на седници одржаној дана
08.02.2017. године, је већином гласова
од укупног броја одборника донела
Решење о избору Ненада Милића из
Баточине за заменика председника
Скупштине општине Баточина.
На основу наведеног, одлучено
је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-134/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 20. став 1.
тачка 20. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Србије“, 129/07, 83/2014-

4

БРОЈ IV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

др. закон) и члана 36. став 1. тачка 6.
и 33. Статута oпштине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 10/08 и 5/15), а у вези
чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2017, 2018, 2019. и
2020. ГОДИНУ
I – Образује се Комисија за
израду Предлога годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Баточина за 2017,
2018, 2019. и 2020. годину (у даљем
тексту: Комисија).
II – У Комисију се именују:
за председника: Дарко Игњатовић,
дипл. инж. пољопривреде
за заменика председника: Дејан
Павловић, геометар
за чланове:
1. Мирољуб Вучковић
2. Радмила Милутиновић
3. Борка Симић
III - Задатак Комисије је:

ГОДИНА 2017.

а) да пре израде Предлога годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине
Баточина за 2017, 2018, 2019. и 2020.
годину (у даљем тексту: Предлог
годишњег програма) обавести јавним
позивом образовне установе – школе,
стручне
пољопривреде
службе,
социјалне установе, високообразовне
установе – факултете и научне
институте чији је оснивач држава,
установе за извршење кривичних
санкција и правна лица у државној
својини регистрована за послове у
области шумарства, да Комисији
доставе захтеве за признавање права
на
коришћење
пољопривредног
земљишта у државној својини без
плаћања накнаде у површини која је
примерена делатности којом се баве,
да размотри достављене захтеве и
донесе одлуку о истим (члан 61.
Закона
о
пољопривредном
земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег
програма обавести јавним позивом
правна и физичка лица која су
власници система за наводњавање,
одводњавање,
рибњака,
пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника и вишегодишњих засада
(воћњака и винограда који су у роду)
који се налазе на пољопривредном
земљишту у државној својини и која
су
уписана
у
Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе
се у активном статусу најмање три
године, као и правна и физичка лица
која су власници домаћих животиња,
која су и власници, односно закупци
објеката за гајење тих животиња на
територији
јединице
локалне
самоуправе на којој се право пречег
закупа остварује и која су уписана у
Регистар
пољопривредних
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газдинстава и налазе се у активном
статусу најмање једну годину, да
Комисији
доставе
захтеве
за
признавање права пречег закупа са
потребном
документацијом,
најкасније до 31. октобра текуће
године за наредну годину, да
размотри достављене захтеве и донесе
одлуку о истим (члан 64а Закона о
пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег
програма у складу са одредбама чл.
60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном
земљишту,
упутствима
и
Инструкцијом
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде о изради
годишњег програма заштите, уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
и
поступка
јавног
надметања, број: 320-11-5512/2009-06
од 03.11.2010. године;
г) да прибави мишљење Комисије за
давање мишљења, коју образује
председник општине, а која у свом
саставу има најмање половину
чланова
физичких
лица
–
пољопривреднике који су уписани у
Регистар
пољопривредних
газдинстава у складу са прописом
којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, као и
дипломираног
инжењера
пољопривреде, на Предлог годишњег
програма (члан 60. Став 3. Закона о
пољопривредном земљишту);
д) да прибави писану сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде на
Предлог годишњег програма (члан 60.
став 4. Закона о пољопривредном
земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег
програма Општинском већу на
разматрање и утврђивање и
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е) да достави Предлог годишњег
програма Скупштини општине на
разматрање и доношење;
ж) да по истом поступку, уколико
буде потребно, изради Предлог
измене и допуне Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Баточина за 2017,
2018, 2019. и 2020. годину.
IV – Комисија ће обавити свој
задатак у складу са роковима који су
прописани
Законом
о
пољопривредном земљишту.
V- Стручну обраду аката,
других материјала, организационе и
административне послове за Комисију
врши Одељење за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије,
Општинске
управе
општине
Баточина.
VI ''Службеном
Баточина''.

Решење објавити у
гласнику
општине

Образложење
I – Правни основ за доношење
решења
Правни основ за доношење Решења о
образовању Комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине
Баточина за 2017, 2018, 2019. и 2020.
годину, садржан је у одредбама чл. 36.
став 1. тачка 6. и 33. Статута општине
Баточина којим је прописано да
Скупштина општине доноси прописе
и друге опште акте и обавља и друге
послове утврђене законом и статутом,
као и у одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а
Закона о пољопривредном земљишту.
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II – Разлози за доношење решења
Одредбом члана 60. став 1. Закона о
пољопривредном
земљишту
прописано је да пољопривредним
земљиштем у државној својини
располаже и управља држава преко
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а ст. 2, 3.
и 4. да се пољопривредно земљиште у
државној својини користи према
годишњем
програму
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
који
доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе најкасније до 31.
марта текуће године, уз сагласност
Министарства,
по
претходно
прибављеном мишљењу комисије
коју образује председник општине,
односно градоначелник, а која у свом
саставу има најмање половину
чланова
физичка
лица
–
пољопривреднике који су уписани у
Регистар
пољопривредних
газдинстава у складу са прописом
којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, као и
дипломираног
инжењера
пољопривреде. Ставовима 5. и 6. овог
члана, одређено је да се годишњим
програмом утврђује врста и обим
радова које треба извршити у периоду
за који се програм доноси, динамика
извођења радова и улагања средстава,
да садржи и податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној
својини, и то податке о: укупној
површини
и
површини
по
катастарским
општинама
пољопривредног
земљишта
у
државној својини на територији
јединице
локалне
смоуправе;
корисницима
пољопривредног
земљишта у државној својини;
закупцима пољоприведног земљишта
у државној својини; површини
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пољопривредног
земљишта
у
државној својини која није дата на
коришћење;
укупној
површини
пољопривредног
земљишта
у
државној својини која је планирана за
давање у закуп, као и површине
делова пољопривредног земљишта у
државној својини које су планиране за
давање у закуп (једна или више
катастарских парцела) са бројем
катастарске парцеле, површином,
класом, културом и податке о стању
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
у
државној својини. Ставом 8. овог
члана, одређено је да је орган
надлежан за послове вођења јавне
евиденције о непокретностима дужан
да
достави
потребне
податке,
најкасније до 30. октобра текуће
године, органу јединица локалне
самоуправе за израду годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта за наредну годину, без
накнаде.
Такође, одредбама овог закона које се
односе на израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
прописано је:
- чланом 61, између осталог, да се
пољопривредно земљиште у државној
својини може дати на коришћење без
плаћања
накнаде
образовним
установама-школама,
стручним
пољопривредниом
службама
и
социјалним установама у површини
која је примерена делатности којом се
баве, а највише до 100 хектара, а
високообразовним
установамафакултетима и научним институтима
чији је оснивач држава и установама
за извршење кривичних санкција
највише до 1.000 хектара, као и да се
пољопривредно земљиште у државној
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својини може дати на коришћење без
плаћања накнаде правним лицима у
државној својини регистрованим за
послове у области шумарства,
- чланом 64а да право пречег закупа
имају правна и физичка лица која су
власници система за наводњавање,
одводњавање,
рибњака,
пољопривредних
објеката,
стакленика,
пластеника
и
вишегодишњих засада (воћњака и
винограда који су у роду) који се
налазе на пољопривредном земљишту
у државној својини, као и да право
пречег закупа имају власници
домаћих животиња, који су и
власници, односно закупци објеката
за гајење тих животиња, а у циљу
производње хране за животиње, и то
један хектар по условном грлу, као и
да правна и физичка лица, власници
инфраструктуре из овог члана
достављају комисији за израду
годишњег програма заштите, уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта органа јединице локалне
самоуправе податке о власништву над
инфраструктуром, односно објектима
за узгој и држање животиња,
најкасније до 31. октобра текуће
године за наредну годину.
III - Образложење појединачних
предложених решења
Тачком I овог решења образована је
Комисија.
Тачком II одређен је састав и број
чланова Комисије, тако да Комисија
има укупно 7 чланова, рачунајући
председника и заменика председника
Комисије. За чланове Комисије
именована
су
стручна
лица
пољопривредне, геодетске, правне
или економске струке, који су добри
познаваоци терена у општини, која
имају искуство и знање у раду у овој
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области,
чиме
је
прихваћена
препорука Министарства. Приликом
одређивања броја и састава Комисије
ималa се у виду комплексност и
сложеност послова и задатака које је
потребно реализовати, а посебно
чињеница да је потребно прикупити,
евидентирати и утврдити обимне
релевантне податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној
својини, а које ће обухватити Предлог
годишњег програма.
Тачком III овог решења прецизиран је
задатак Комисије, а тачком IV
утврђено је да ће Комисија обавити
свој задатак у складу са роковима који
су
прописани
Законом
о
пољопривредном земљишту.
Тачком V одређено је да стручну
обраду аката, других материјала,
организационе и административне
послове за седнице Комисије врши
Одељење
за
изворне
приходе,
привреду, јавне службе и финансије
Општинске
управе
општине
Баточина.
Тачком VI одређено је да се Решење
има објавити у ''Службеном гласнику
општине Баточина''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-135/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 36. став 1.
тачка 6. и 33. Статута oпштине
Баточина
(„Службени
гласник
општине Баточина“, бр. 10/08 и 5/15)
и члана 2. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење
поступка
давања
у
закуп
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пољопривредног
земљишта
у
државној
својини
(„Службени
гласник општине Баточина“, брoj
14/14), а у вези чл. 61, 64, 64a и 64б
Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон и 41/09 и 112/2015),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
I - Образује се Комисија за
спровођење
поступка
јавног
надметања за давање у закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини на територији
општине Баточина за 2017. годину (у
даљем тексту: Комисија).
II– У Комисију се именују:
за председника:
Драгиша Ђуричковић,
за чланове:
1. Taња Вукојевић,
2. Марија Вујичић,
3. Светлана Петровић,
4. Небојша Тракић,
III - Задатак Комисије је
давање
предлога
председнику
општине Баточина за доношење
Одлуке о давању на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини,
Одлуке
о
давању
у
закуп
пољопривредног
земљишта
у
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државној својини по праву пречег
закупа, спровођење поступка давања
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини по основу јавног
надметања (јавне лицитације или
прикупљања
писаних
понуда),
вођење записника и давање предлога
преседнику општине Баточина за
доношење
одлуке
за
избор
најповољнијег понуђача, односно
Одлуке
о
давању
у
закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини, као и вршење
функције Комисије за одређивање
цене
закупа
пољопривредног
земљишта у државној својини.
IV – Комисија ће задатак из
тачке III овог решења обавити у року
од 120 дана од дана доношења
Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Баточина за
2017. годину.
V – Стручне послове за
прикупљање потребне документације
ради давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини,
стручну обраду аката, других
материјала,
организационе
и
административне
послове
за
Комисију врши Канцеларија за
пољопривреду, Одељења за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Општинске
управе
општине Баточина.
VI - Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
I - ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење
Решења о образовању Комисије за
спровођење
поступка
јавног
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надметања за давање у закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини на територији
општине Баточина за 2017. годину,
садржан је у одредбама члана 36.
Статута oпштине Баточина и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
(„Службени
гласник
општине
Баточина “, брoj 14/14), а у вези чл.
61, 64, 64a и 64б Закона
опољопривредном земљишту.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Одредбама чл. 61, 64, 64а и
64б Закона о пољопривредном
земљишту прописан је поступак
давања на коришћење без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта
у државној својини, поступак давања
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини по праву пречег
закупа, поступак давања у закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини, односно поступак
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини у првом и другом
кругу, а одредбом члана 64. став 7
прописано да ће, уколико надлежни
орган јединице локалне самоуправе
не
спроведе
поступак
јавног
надметања и не донесе одлуку о
давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини,
поступак
може
спровести
Министарство. Имајући у виду ове
одредбе, као и одредбе Одлуке о
одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини на територији
општине Баточина, јасно је да је
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неопходно образовати комисију која
ће спровести ове поступке.
III
–ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ
РЕШЕЊА
Одредбом члана 36. тачка 6. и
33. Статута општине Баточина је
прописано да Скупштина општине
доноси прописе и друге опште акте и
обавља и друге послове утврђене
законом и статутом, а одредбом
члана 2. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење
поступка
давања
у
закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини на територији
општине Баточина да Комисију за
спровођење
поступка
јавног
надметања образује Општинско веће
општине Баточина, тачком I овог
решења образована је Комисија за
спровођење
поступка
јавног
надметања за давање у закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини на територији
оптштине Баточина за 2017. годину.
Тачком II овог решења
одређен је број чланова и састав
Комисије, имајући у виду сложеност
и комплексност послова, као и значај
ових послова за општину Баточина,
па је предложено да Комисија има
укупно 5 ( пет ) чланова, рачунајући
и председника Комисије.
Тачком III овог решења
дефинисан је задатак Комисије, а
тачком IV прецизиран је рок за
завршетак задатка, односно рок за
давање
предлога
председнику
општине Баточина за доношење
одлука.
Тачком V одређено је да
стручне послове за прикупљање
потребне документације ради давања
у закуп пољопривредног земљишта у
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државној својини, стручну обраду
аката,
других
материјала,
организационе и административне
послове
за
Комисију
врши
Канцеларија
за
пољопривреду,
Одељења за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије
Општинске
управе
општине
Баточина
Тачком VI одређено је да се
Решење има објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-136/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 29. став 4.
Закона о јавној својини („Службени
гласник РС", бр. 72/11, 88/2013 и
105/2014), члана 3. став 4. Уредбе о
условима прибављања и отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/2012,
48/2015 и 99/2015), члана 21. Одлуке о
прибављању и располагању стварима
у јавној својини (''Службени гласник
општине Баточина, бр. 6/14), члана
36. став 1. такка 20. Статута општине
Баточина
(„Службени
гласник
општине Баточина", бр. 10/08, 5/15)
Скупштина oпштине Баточина, на
седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о прибављања непокретности
непосредном погодбом у јавну
својину општине Баточина

ГОДИНА 2017.
Члан 1.

Овом одлуком одобрава се
прибављање непокретности у јавну
својину општине Баточина, и то:
Катастарске парцеле бр. 234/2 у
површини од 0.13,53 хектара, врста
земљишта: грађевинско земљиште,
култура:
воћњак
2.
класе
и
катастарске парцела бр. 234/3 у
површини од 0.32,29 хектара врста
земљишта: грађевинско земљиште,
култура: њива 4. класе, обе уписане у
Лист непокретности бр. 814 К.О.
Баточина (варошица) као власништво
Драгане Манасијевић из Крагујевца,
ул. Владимира Роловића бр. 45/6 са
целином, ради проширења градског
гробља у Баточини, потес ''Црвени
брег'' по цени од 1.406.674,00 динара.
Процењена вредност земљишта
из става 2. представља тржишну
вредност земљишта и то 30.700,00
динара по ару, што је утврђено према
подацима
Пореске
управе,
експозитура у Баточини.
Члан 2.
Утврђени износ из члана 1.
исплатиће се у три рате и то:
Прва рата у износу од 468.890,00
динара исплатиће се по потписивању
уговора.
Друга рата у износу од 468.890,00
динара
за
тридесет
дана
од
потписивања уговора.
Трећа рата у износу од 468.894,00
динара шездесет дана од потписивања
уговора.
Општина Баточина сноси трошкове
пореза на промет апсолутних права и
овере уговора код нотара.
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Члан 3.
Члан 1.
Овлашћује
се
председник
општине Баточина да са Драганом
Манасијевић из Крагујевца, ул.
Владимира
Роловића
бр.
45/6
закључи Уговор о купопродаји
грађевинског земљишта по цени и на
начин одређен у члану 1. и 2. Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-137/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, 129/07, 83/2014- др. закон) и
члана 36. став 1. тачка 6. Статута
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр. 10/08
и
5/15),
Скупштина
општине
Баточина, на седници одржаној дана
08.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге
Одлуке о отуђењу
непокретности из јавне
својине
општине Баточина
непосредном погодбом
предузећу ''Ораница силоси''
доо Крагујевац

Ставља се ван снаге Одлука о
отуђењу непокретности из јавне
својине
општине
Баточина
непосредном погодбом предузећу
''Ораница силоси'' доо Крагујевац
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 6/15).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-138/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 14. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 7/09,
3/10, 7/11 и 7/15) и члана 36. став 1.
тачка 33. Статута општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 10/08 и 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије која
расписује и спроводи јавни оглас за
отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини и отуђење или давање у
закуп грађевинског земљишта у
јавној својини по цени мањој од
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тржишне цене односно закупнине
или без накнаде, на територији
општине Баточина
I ОБРАЗУЈЕ се Комисија која
расписује и спроводи јавни оглас за
отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини и отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини, по цени, односно закупнини
која је мања од тржишне цене,
односно закупнине или отуђење
односно давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини без
накнаде, на територији општине
Баточина (у даљем тексту: Комисија),
на мандатни период од четири године,
у следећем саставу:
1. Драгиша
Ђуричковић,
председник
2. Марија Миличић, заменик
председника
3. Тања Вукојевић, секретар
4. Радмила
Илић,
заменик
секретара
5. Дарко Игњатовић, члан
6. Мирољуб Вучковић, заменик
члана
7. Оливера Јашовић, члан
8. Ивана Богдановић, заменик
члана
9. Милан Станисављевић, члан
10. Бојан Кузмић, заменик члана
II Комисија спроводи поступак
јавног надметања или прикупљања
понуда или непосредне погодбе, у
складу са прописима који регулишу
ову материју.
III Ступањем на снагу овог
решења престаје да важи Решење о
образовању Комисије која расписује и
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спроводи јавни оглас за отуђење или
давање
у
закуп
грађевинског
земљишта у јавној својини и отуђење
или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини по цени
мањој од тржишне цене односно
закупнине или без накнаде, на
територији
општине
Баточина
('''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 8/15).
IV Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-139/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС,132/14
и 145/14), члан 11. и 14. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 7/09,
3/10, 7/11 и 9/15) и члана 36. став 1.
такка 22. Статута општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина", бр. 10/08, 5/15) Скупштина
oпштине Баточина, на седници
одржаној дана 08.02.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка
отуђења непокретности у јавној
својини општине Баточина
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БРОЈ IV
Члан 1.

Овом Одлуком покреће се
поступак отуђења непокретности у
јавној својини општине Баточина ради
изградње,
прикупљањем понуда
јавним огласом, и то:
Неизграђено
грађевинско
земљиште означено као кп.бр. 105/1 у
површини од 0.49,16 ха и кп.бр. 105/6
у површини од 0.68,32 ха, што укупно
износи 1.17,48 ха, које се налазе у
индустријској зони ''Брзан'', обе
уписане у лист непокретности број
242 КО Брзан.
Члан 2.
Јавни оглас за отуђење
непокретности из члана 1. расписује и
спроводи Комисија која расписује и
спроводи јавни оглас за отуђење или
давање
у
закуп
грађевинског
земљишта у јавној својини и отуђење
или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини, по цени,
односно закупнини која је мања од
тржишне цене, односно закупнине
или отуђење односно давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини без накнаде, на територији
општине Баточина. (у даљем тексу
Комисија)
У
поступку
отуђења
непокретности из члана 1. ове одлуке
у свему ће се поступити према
одредбама Закона о планирању и
изградњи и Одлуке о грађевинском
земљишту.
Члан 3.
Отуђење непокретности из
члана 1. ове одлуке спроводи се
прикупљањем понуда јавним огласом
по тржишним условима у складу са
Законом о планирању и изградњи .
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Процену тржишне вредности
парцела утврдиће Пореска управа,
експозитура у Баточини.
Члан 4.
омисија,
по
окончаном
поступку доноси закључак којим
предлаже Општинском већу општине
Баточина доношење одговарајуће
одлуке.
Члан 5.
Одлуку
о
отуђењу
непокретности у јавној својини
општине Баточина из члана 1. одлуке,
након спроведеног поступка, доноси
Скупштина на образложени предлог
Општинског већа.
Члан 6.
Одлука
ступа
на
снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-140/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 69. став 1.
тачка 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 15/16),
члана 31. став 1. тачка 1. Одлуке о
усклађивању
пословања
Јавног
предузећа "Лепеница Баточина" из
Баточине са Законом о јавним
предузећима ("Сл. гласник општине
Баточина", број 14/16 и 22/16), члана
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32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС".
број 129/07, 83/2014- др.закон), и
члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Баточина ("Сл. гласник
општине Баточина бр. 10/08 и 5/15)
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 08.02.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут
Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина'' Баточина, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина, на
седници одржаној дана 26.12.2016.
године, заведен под бројем 1826/12-2.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-141/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
На основу члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености (''Службени гласник
РС'', број 36/2009, 88/2010 и 38/2015),
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члана 20. став 1. тачке 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014
– др. закон), члана 36. став 1. тачка 4.
Статута
општине
Баточина
("Службени
гласник
општине
Баточина, бр. 10/08, 5/15) по
прибављеном Мишљењу Локалног
савета за запошљавање општине
Баточина број 020-62/17-01 од
25.01.2017.
године,
Скупштина
oпштине Баточина, на седници
одржаној дана 08.02.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони
план запошљавања општине Баточина
за 2017. годину, који је саставни део
ове Одлуке.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-142/17-01 од 08.02.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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Општине Баточина за 2017 годину (у
даљем тексту: ЛПЗ) представља
стратешки документ који усваја
Скупштина Општине Баточина, а
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на територији Општине Баточина.
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Правни основ доношења ЛПЗ-а
садржан је у одредби чл.41 Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („ Службени гласник
РС", бр.36/09, 88/10 и 38/15) којим је
утврђено да надлежни орган локалне
самоуправе може по прибављеном
мишљењу локалног савета за
запошљавање (у даљем тексту ЛСЗ)
усвојити локални акциони план
запошљавања.
У складу са одредбом чл.41 ст.3
Закона о запошљавању и осигурању у
случај незапослености („ Сл.гласник
РС" бр.36/09, 88/10 и 38/15) Акциони
план
је
у
сагласности
са
Националним акционим планом
запошљавања за 2017. годину, али и
са
Националном
стратегијом
запошљавања за период 2011-2020
године и Стратегијом одрживог
развоја Општине Баточина од 2017
до 2022 године.
Мере из овог ЛАПЗ односе се
искључиво на:
 Незапослена
лица
са
евиденције НСЗ Филијала
Крагујевац - Испостава
Баточина
 Послодавце који имају
седиште или огранак на
територији
Општине
Баточина.
Како би се створили услови и дао пун
допринос повећању запослености и
усмеравању буџетских средстава
Општине и Републике на решавање
питања незапослености, неопходно је
донети Локални акциони план
запошљавања на подручју Општине
Баточина којим се утврђују мере
усмерене ка повећању и смањену
незапослености
на
територији
Општине Баточина.
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Спровођење акционог плана и
предвиђених приоритета и мера
подразумева активно учешће и
сарадњу свих сегмената јавног,
цивилног и пословног сектора на
подручју Општине Баточина.
У припреми и изради Акционог
плана
коришћени
су
подаци
Националне службе за запошљавање
- Испостава Баточина, Завода за
статистику
и
информатику
и
Републичког завода за статистику.
Приликом
израде
Локалног
Акционог Плана запошљавања за
2017 годину водило се рачуна о
релеватним друштвено - економским
околностима
које
дефинишу
специфичност у Општини Баточина:
 Смањена
привредна
активност
услед
неуспешно спроведених
приватизација предузећа
 Стање и токови на
тржишту рада
 Активне
мере
запошљавања
и
самозапошљавања.
ПРОФИЛ
БАТОЧИНА

ОПШТИНЕ

ПРИРОДНЕ И ДЕМОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Територија
Општине
Баточина
смештена је у средишњем делу
Србије и захвата источне делове
Шумадије. Налази се у Централној
Србији, у региону Шумадијског и
Поморавског
округа,
односно
субрегиону
(округу)
Шумадије.
Општина Баточина је једна од седам
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Општина Шумадијског округа којој
припада доњи део сливног подручја
Лепенице
и
западни
део
великоморавске долине. Укупна
површина Општине је 136 км2, што
чини 5,69% укупне површине
Шумадијског округа, 2.71% региона
Шумадије и Поморавља, односно
0,24% укупне површине Централне
Србије и 0,15% површине Републике.
Граничи се на северу и североистоку
са лаповском, на истоку са
свилајначком, на југоистику са
јагодинском, на југозападу и западу
са крагујевачком и на западу и
северозападу
са
рачанском
општином.
Административно
управно
седиште
општине
је
варошица Баточина, која се налази у
северном делу општинске територије
на 44 08 15" северне географске
ширине и 21 05 15" источне
географске дужине. Лоцирана је у
долини Велике Мораве на месту где
се долина Лепенице спаја са долином
Велике Мораве. Баточина се налази
на 105 км аутопута Београд- Ниш
(аутопут Е - 75, који је део коридора
А - 10) у непосредној близини
саобраћајне петље. Кроз Баточину
пролази магистрални пут М - 11.1:
Баточина - Крагујевац - Кнић - Чачак.
Баточина са регионалним путем Р 214 повезује са Лаповом, Великом
Планом и Јагодином, а регионалним
путем преко Трске са Рачом. Кроз
територију општине пролазе две
веома важне магистралне пруге:
Београд - Ниш - Скопље и Лапово Крагујевац
- Краљево. Поред
варошице и села Баточине, на
територији Општине се налазе и 10
сеоских насеља: Прњавор, Кијево,
Жировница, Доброводица, Брзан,
Милатовац,
Никшић,
Бадњевац,
Градац и Црни Као.
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Према
подацима
Пописом
становништва у Републици Србији
2011
године
укупан
број
становништва у Општини Баточина
је 11.760 од тога жена 5869
распоређених у 11 насељених места.
Према старосној структури 1675
односно 14,24% становника је млађе
од 15 година, 18,23% односно 2144
становништва припада младима од
15 до 29 година, 19,05% или 2240
становника категорији лица старости
од 30до044 година, 30,61% односно
3600 становника припада категорији
лица старости од 45 - 65 година, а
укупан број становника преко
6С„година је 2101 односно 17,87%
укупне популације.
Становништво радног узраста од 15
до 64 године износи 67,89% односно
7984 укупног становништва.
СТАЊЕ
И
ТОКОВИ
ТРЖИШТУ РАДА

НА

Опше карактеристике тржишта рада
до 2016 године остају не промењене
у односу на предходни период:
неусаглашеност понуде и потражње
радне снаге, висока незапосленост,
велико
учешће
дугорочно
незапослених
лица,
неповољна
старосна
и
квалифлкациона
структура
незапослених
који
припадају теже запошљивим и
категоријама, као и велики број
ангажованих лица у сивој економији.
ЗАПОСЛЕНОСТ
Ако се посматрају подаци о броју
запослених на територији Општине
Баточина
за
последњих
пет
статистички обрађених година могу
се констатовати значајне осцилације
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у његовој номиналној вредности. У
табели 1: број запослених у Општини
Баточина дат је детаљни преглед
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броја запослених лица на територији
Општине Баточинба у периоду 2011 2015 године.

Табела 1. Број запослених у Општини Баточина
Запослени

Период/
година

2011
2012
2013
2014
Март 2015

укупно

од тога
жене, %

1623
1961
1902
1829
1840

47.4
48.9
49.4
49.6
47.1

Запослени у
правним лицима
(привредна
друштва,
предузећа,
установе, задруге и
друге
организације)

Приватни
предузетници
(лица која
самостално
обављају
делатност) и
запослени код
њих

1183
1387
1395
1374
1381

440
574
507
455
459

Број запослених на 1000
становника
Запослени у
правним
лицима
(привредна
укупно
друштва,
предузећа,
установе,
задруге и друге
организације)
144
105
168
119
165
121
160
120
163
122

Извор података: Републички Фонд за здравствено осигурање
У 2012 години бележи се највећи
раст броја запослених у Општини
Баточина тако да је у тој години било
запослено 1961 лица. У наредном
периоду долази до пада запослених
лица тако да је у 2015 години било
запослено 1840 лица што је за 121
лице мање од 2012 године. Овај пад у
броју запослених се везује за почетак
економске кризе која је захватила и
простор Републике Србије.
Учешће женске популације
у
укупном броју запослених лица
Општине Баточина је у овим
пописним интервалима било испод
50% а највише 2014 године, када је
достигло вредност од 49,6% за
разлику од 2011 године када је ово
учешће било на нивоу 47,4%.
Број лица која самостално обављају
делатност се непрекидно повећава. У
2012 години било је укупно 574, што
је највише у посматраном периоду. У

2013 години однос ова два сектора је
био 73:27% у корист сектора који
обухвата предузећа, установе и друге
организације.
Статистички подаци показују да је
највећи број запослених лица
Општине Баточина припада сектору
прерађивачке индустрије, тако је
пољопривредна производња један од
доминантних облика економских
активности,
пољопривреда,
шумарство и рибарство запошљава
само 6 радника. Разлог је у чињеници
да
су
некадашње
задруге
нефункционалне, да предузећа у
агрокомпексу не постоје и да се
већина
становника
баве
пољопривредом
као
регистрованапољопривредна
газдинства (РПГ) која немају правни
статус. Преглед запослених по
секторима делатности у Општини
Баточина дат је у табели 2.
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Табела 2: Број запослених по секторима делатности у Општини Баточина 2011 –
2015
Назив делатности

2011

2012

2013

Пољопривреда, шумарство и
21
12
6
рибарство
Рударство
78
82
68
Прерађивачка индустрија
338
471
501
Снабдевање електричном
63
62
63
енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање
88
91
91
отпадним водама
Грађевинарство
76
117
108
Трговина на велико и мало и
94
130
153
поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
26
25
29
Услуге смештаја и исхране
0
0
0
Информисање и комуникације
10
10
8
Финансијске делатности и
16
16
13
делатност осигурања
Пословање некретнинама
0
0
0
Стручне, научне, иновационе и
4
6
4
техничке делатности
Административне и помоћне
4
2
3
услужне делатности
Државна управа и обавезно
47
46
43
социјално осигурање
Образовање
152
149
148
Здравствена и социјална заштита
139
141
132
Уметност, забава и рекреација
22
19
21
Остале услужне делатности
6
6
6
Извор података: Републички Фонд здравственог осигурања

2014

2015

4

6

49
512

30
513

67

70

97

95

96

113

155

156

24
0
6

20
0
8

10

10

0

0

4

1

2

2

40

40

141
129
30
8

151
121
37
8

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
Предузећа
Према подацима Агенције за привредне регистре у 2013. години активних
предузећа било је 53, у 2014. години 57 предузећа, у 2015. године 59 предузећа, а у
2016. години активних предузећа је 60. По Закону о рачуноводству од наведеног
броја предузећа која послују на територији општине Баточина 80% су микро
предузећа, 11% мала предузећа, а средњих предузећа је 9%.
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Мала предузећа

Средња предузећа

9%
11%

80%

Број привредних
2013
2014
2015
2016
друштава
Активних
53
57
59
60
Новооснованих
2
7
5
1
Брисаних/угашених
1
6
2
1
Извор: Агенција за привредне регистре
Финансијска структура привредних друштава која послују на територији општине
Баточина дата је у следећој табели:

2013
1. Број привредних друштава 56
2. Број запослених
917
3. Пословни приходи
5.365.700
Нето
добитак
4.
382.809
Број привредних друштава
5. са нето добитком
32

2014
56
779
5.029.197
305.423

2015
56
841
4.701.899
115.560

31

32

6. Нето губитак
1.251.303
Број привредних друштава
7. са нето губитком
18

17.796

31.005

21

19

4.041.943
1.947.591
1.245.424
19

4.405.460
2.107.629
1.272.379
17

8.
9.
10.
11.

Укупна средства
5.377.681
Капитал
2.417.393
Губитак
2.523.891
Број привредних друштава 19
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са губитком изнад висине
капитала

Извор: Агенција за привредне регистре
Радње
Према подацима Агенције за привредне регистре у 2013. години активних радњи
било је 267, у 2014. години 275 радњи, у 2015. године 290 радњи, а у 2016. години
активних радњи је 315.
Број предузетника
Активних
Новооснованих
Брисаних/угашених

2013
2014
2015
2016
267
275
290
315
37
48
48
30
89
39
34
6
Извор: Агенција за привредне регистре

Финансијске перформансе предузетника која послују на територији општине
Баточина дата је у следећој табели:
2013
10
55
292.729
5.751

2014
10
61
302.221
35.486

Број предузетника
Број запослених
Пословни приходи
Нето добитак
Број предузетника са нето
9
7
5.
добитком
46
787
6. Нето губитак
Број предузетника са нето
1
3
7.
губитком
232.196 288.060
8. Укупна средства
88.577
114.663
9. Капитал
36
110
10. Губитак
Број предузетника са
1
11. губитком изнад висине
капитала
Извор: Агенција за привредне регистре
1.
2.
3.
4.

2015
14
81
314.835
16.755
8
749
6
258.386
129.997
643
2

Мала и средња предузећа која послују на територији општине Баточина
Преглед најзначајнијих МСП
Назив

Делатност

Број запослених
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АЛУРОЛЛ

ПОЛИПАК д.о.о.

Привредно друштво
БРЗАН- ПЛАСТ
МИНЕЛА Д.О.О.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Производња кабловских
сетова за аутоиндустрију
и производња
електричних компоненти
за аутоиндустрију и мале
кућне апарате
Производња, продаја,
уградња и сервис
индустријских и
комерцијалних врата,
роло врата, ролетни,
комарника, столарије,
крилних и клизних
капија. Производња и
продаја делова од
пластике и челичних
лимова за производе из
продајног асортимана
Производња
полиетиленске амбалаже
за честу употребу и
амбалаже за употребу у
индустријском
паковању, као и
производе из програма
папирне конфекције за
употребу у
домаћинствима и код
професионалних купаца,
а и снабдевање великих
трговачких система
наведеним производима
Рециклажа пластичног
отпада, тетрапак,
амбалаже и производња
опреме за рециклажу
Производња
безалкохолних пића,
сирупа за безалкохолна
пића, вафел листова,
разблажене сирћетне
киселине, ПЕТ амбалаже
у различитим облицима.
Пакује природну
негазирану воду.
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На територији општине Баточина
наведених пет предузећа тренутно
упошљавају 811 радника и у
наредном периоду ће бити главни
носиоци привредног развоја и у
великој мери ће утицати на значајно
повећање
броја
новозапослених
радника.
Компанија ГРАХ аутомотиве је
извозно оријентисана и све своје
производе пласира на тржиште
Европске Уније. Непрестано улаже у
сопствени развој, па је самим тим
планирано да се прошире производни
капацитети,
увођењем
нових
производа и производних линија, као
и упошљавање нових запослених.
Турновер (обрт) компаније износи 14
мил Евра годишње, док је у плану да
се у периоду (2017-2022) он увећа на
17 мил Евра годишње.
Намеће се закључак да ће ова
компанија бити један од носиоца
развоја у будућности на територији
општине Баточина.
АЛУРОЛЛ
на
основу
нових
технологија
материјала
и
дугогодишњег искуства у наредном
периоду прошириће производњу,
отвориће
нова
тржишта
и
задовољити најсложеније захтеве
како на домаћем тако и на страном
тржишту, што ће условити улагање у
унапређење производње и у Људске
ресурсе и омогућити упошљавање
нових запослених.
ПОЛПАК д.о.о. свакодневно ради на
унапредењу производње и квалитета
производа у складу са захтевима
купаца и тржишта. У наредном
периоду је предвиђено освајање
области производње биоразградивих
фолија
на
бази
природних
материјала, а у области папирне
галантерије ће се прећи на ламинарне
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производе. Сва унапређења ће се
вршити у циљу развоја предузећа и
производње како би се створили
услови за упошљавање нових
запослених у наредном периоду.
Привредно друштво БРЗАН-ПЛАСТ
има посебна знања и велико искуство
у
делатности
рециклаже
и
пластичног отпада и производњи
опреме за рециклажу. Планира да још
побољша постојећи квалитет и
изврши унапредење и проширење
своје делатности и пласира своје
производе како у земљи, тако и у
земље
Европске
Уније.
Сва
унапређења производње и пласмана
ће омогућити у наредном периоду и
нових запослених упошљавање
МИНЕЛА
Д.О.О.
На
основу
конкретних захтева купаца као и
утврђених
потреба
тржишта,
дефинисани су планови и активности
за почетак производње још једног
асортимана производа који се тиче
алкохолних пића. То је нови правац
развоја и нова димензија израза
пре^пзећа, која ће омогућити
повећање обима производње , а
самим тим и стварање могућности за
упошљавање нових запослених у
наредном периоду.
На територији општине Баточина
наведених пет предузећа тренутно
упошљавају 811 радника и у
наредном периоду ће бити носиоци
привредног развоја и у великој мери
ће утицати на значајно повећање
броја новозапослених радника.
Како се МСП сектор развија, тако је
битно да развој буде подржан од
стране
одговарајућих
удружења
предузетника, која би се бавила
проблемима и питањима везаним за
предузетнике.
Удружења
би
омогућила непосредну комуникацију
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предузетника,
размену
идеја,
заједничко решавање проблема и
остало на територији општине
Баточина.
НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Статистички подаци указују да се
број незапослених лица општине
Баточина
непрекидно
увећавао
закључно са 2004. годином, када је
општина
забележила
1687
регистрованих незапослених лица
или 55,6% више у односу на 2000.
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годину. Пораст броја незапослених
лица последица је неактивности
друштвених система, који су, у фази
приватизације или стечаја, смањили
број запослених отпуштањем једног
дела радне снаге. Такав је био случај
са великим привредним системима
као
што
су
"Трикотажа"
и
"Стражевица". Наиме, услед стечаја
„Трикотаже", 228 запослених је
изгубило посао, у периоду 2000 2001.
година.
Такође
је
и
приватизацијом „Стражевице" (2006.
година), 116 људи изгубило посао.

Табела: Структура незапослених лица општине Баточина
Година

Први пут траже
запослење
свега
%

Укупно

Без квалификација
%

свега

Жене
свега

%

На 1000
становника

2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

1084
1430
1566
1592
1687
1568
2022
2049
2012
2132
2251
2158
2210

853
1048
1054
1014
1024
938
1037
1008
862
788
764
778
741

78,7
73,3
67,3
63,7
60,7
59,8
51,3
66,3
42,8
37,0
33,9
36,1
33,5

371
473
530
543
551
530
727
770
743
785
792
796
805

34,2
33,1
33,8
34,1
32,7
33,8
36,0
57,5
36,9
36,8
35,2
36,9
36,4

696
874
914
921
925
890
1026
1034
1063
1101
1150
1084
1110

64,2
61,1
58,4
57,9
54,8
56,8
50,7
50,5
52,8
51,6
51,1
50,2
50,2

84
112
128
131
140
131
171
174
172
185
197
191
190

2013

2036

730

35,9

756

37,1

983

48,3

177

Извор: Републички завод за статистику
Дијаграм: Преглед броја незапослених лица на територији општине Баточина
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Након периода непрекидног раста
броја незапослених лица општине
дошло је до извесног умањења 2005.
године што представља последицу
рестриктивније примене Закона о
раду и његов утицај на смањење сиве
економије. У каснијем периоду
општина Баточина дошло је до
значајног
увећања
броја
незапослених лица, тако да је на
крају 2010. године општина имала
2251 регистрованих незапослених
лица. Након периода непрекидног
раста броја незапослених лица
општине дошло је до извесног
умањења овог броја што представља
резултат институционалне подршке
државе
кроз
програме
самозапошљавања.
Поред
тога,
рестриктивна примена Закона о раду
додатно је утицала на смањење сиве
економије, а тако и на повећане број
регистрованих привредних субјеката
и броја пријављених радника у 2013.
години у којој је било укупно 2036
незапослених лица.
Према
структури
незапосленог
становништва, током посматраног
периода до 2006. године највећи је
удео незапослених лица која први
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пут траже посао, при чему учешће
ове групације у укупном броју
незапослених
лица
општине
непрекидно опадала, закључно са
2006. годином када је достигло
вредност од 51,3%. Последње
посматране године ова вредност је
била 35,9%. Учешће лица без
квалификација у укупном броју
незапослених лица, у периоду до
2006. усталило на око 33%, да би
2007. године порасло на 57,5%, након
тога се овај проценат усталио на око
36% до краја 2013. године.
Са друге стране, иако се, у
посматраном периоду увећавао број
незапослене женске популације, само
учешће ове популације у укупном
броју незапослених лица општине се
смањивало.
По
последњим
статистички обрађеним подацима
учешће женске популације у укупном
броју незапослених лица општине
Баточина јесте 48,3%.
Статистички подаци указују да се
број незапослених лица у Општини
Баточина за период 2011-2015.
година
увећавао
закључно
са
2012.годином, када је у општини
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незапослених лица.

евидентираних
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да је на крају 2015.године , износио
2084 лица, што представља резултат
подршке државе кроз активне мреже
политике запошљавања и умањења
сиве економије (рад на црно).

У последње три године заустављен је
даљи раст броја незапослених лица и
дошло је до извесног умањења, тако

Преглед броја незапослених лица према степену стручне спреме и полу
Година

2011

2012

2013

2014

2015

Степен стручне спреме

Пол

Укупно

I

II

III

IV

V

VI-1

VI-2

VII-1

VII-2

VIII

Мушкарци

325

46

414

248

16

16

3

20

1

0

1079

Жене

385

54

294

295

3

26

8

23

0

0

1088

Укупно

710

90

708

543

19

42

11

42

1

0

2167

Мушкарци

319

36

430

252

19

15

4

24

1

0

1100

Жене

400

52

288

308

3

22

6

32

1

0

1112

Укупно

719

88

718

560

22

37

10

56

2

0

2212

Мушкарци

304

35

382

265

17

17

5

25

2

0

1052

Жене

373

45

245

251

2

20

8

40

0

0

984

Укупно

677

80

627

516

19

7

13

56

2

0

2036

Мушкарци

291

32

411

264

18

21

9

30

0

0

1076

Жене

386

43

280

304

3

17

12

40

0

0

1085

Укупно

677

75

691

568

21

38

21

70

0

0

2161

Мушкарци

280

26

368

255

14

17

8

31

1

0

1000

Жене

370

39

280

311

3

22

22

48

0

0

1084

650

65

648

566

17

39

19

79

1

0

2084

Укупно

Извор: Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац
Анализом квалификационе структуре
незапослених
лица
на
крају
2015.године, Општине Баточина,
може се закључити да је најбројнија
групација незапослених са средњом
стручном спремом (III и IV степен
стручне спреме) - 1214 лица односно
58% од укупног броја незапослених
лица, што указује на неусклађеност
образовног система са потребама
привреде - тржишта рада.
Високо учешће у посматраној
структури остварује и групација
незапослених
лица
без
квалификација - 650 лица, односно
31% , којима је потребно унапређење
радних способности, како би се
достигли захтеви тржишта рада.

У посматраном периоду 2011. - 2015.
година, дошло је до повећања
незапослености лица са вишом и
високом стручном спремом, тако да
је на крају 2015. године, са VI
степеном стручне спреме било 58
незапослених лица то јест 3%, а са
VII степеном стручне спреме 80
незапослених лица, односно 4% од
укупног броја незапослених.
Са друге стране, у посматраном
периоду варирао је и број женске
популације, показујући тенденцију
незнатног умањења. Учешће женске
популације
у
укупном
броју
незапослених
лица
Општине
Баточина, а по последњим подацима
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(односе се на 2015. годину) износило
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је 52%.

Преглед броја незапослених лица по полу и годинама старости
Година

2011

2012

2013

2014

2015

Године старости

Пол

Укупно

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Мушкарци

36

110

124

106

107

105

108

119

179

85

1079

Жене

29

117

119

126

144

136

137

147

118

15

1088

Укупно

65

227

243

232

251

241

245

266

297

100

2167

Мушкарци

36

99

134

100

119

104

99

128

167

114

1100

Жене

31

108

114

131

150

143

143

155

117

20

1112

Укупно

67

207

248

231

269

247

242

283

284

134

2212

Мушкарци

43

114

105

100

100

99

101

122

147

121

1052

Жене

21

91

95

117

115

116

122

152

127

28

984

Укупно

64

205

200

217

215

215

223

274

274

149

2036

Мушкарци

33

112

91

116

114

107

111

132

136

124

1076

Жене

23

119

118

106

143

130

132

155

124

35

1085

Укупно

56

231

209

222

257

237

243

287

260

159

2161

Мушкарци

22

116

85

105

101

100

110

111

133

117

1000

Жене

26

103

120

116

132

139

131

146

131

40

1084

Укупно

48

219

205

221

233

239

241

257

264

157

2084

Извор: Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац
Starosna struktura nezaposlenih, 2015. godine

55-59
13%

60-64
8%

15-19
2%

20-24
10%
25-29
10%

50-54
12%

30-34
11%
45-49
12%

35-39
11%

40-44
11%
Посматрајући старосну структуру незапослених лица на крају 2015. године
Општине Баточина, уочавамо да највеће учешће остварује групација измедју 50-те
и 60-те године старости (25%) свих евидентираних незапослених лица општине.
Незнатно мање учешће остварују и групације између 15-те и 30-те године старости
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(23%) и групација измедју 40-те и 50-те године старости (23%), односно групација
измедју 30-те и 40-те године старости (22%).

Преглед незапослених лица по полу и дужини тражења запослења (стање на дан
31.12.2015. год.)
Дужина тражења запослења
Укупно

Степен
стручне
спреме

до 3
месеца

3-6
месеци

6-9
месеци

9 - 12
месеци

1-2
године

2-3
године

3-5
година

5-8
година

8 - 10
година

преко 10
година

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

I

650

370

34

17

18

10

20

5

28

15

73

41

46

32

113

59

133

70

52

20

133

101

1

2

1

4

2

10

8

12

6

19

11

2

1

12

9

II

65

39

1

0

2

0

1

III

648

280

39

11

28

12

23

8

33

9

134

61

66

26

88

38

106

49

61

26

70

40

IV

566

311

37

22

45

28

33

17

32

17

117

64

71

38

69

27

79

41

33

20

50

37

V

17

3

0

0

1

0

2

0

0

0

2

1

0

0

6

0

4

2

1

0

1

0

VI-1

39

22

2

2

0

0

4

2

3

2

5

4

7

2

2

2

11

7

2

1

3

0

VI-2

19

11

1

0

2

1

2

0

1

1

7

6

3

0

3

3

0

0

0

0

0

0

VII-1

79

48

10

5

4

4

7

5

10

7

12

7

11

9

14

6

9

4

0

0

2

1

VII-2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно

2084

1084

124

57

100

55

93

38

109

52

354

186

214

115

307

141

361

184

151

68

271

188

Извор: Национална служба за запошљавање - Филијала Крагујевац
запошљавања, што доводи до
а основу прегледа незапослених лица
привременог упошљавања лица са
Општине Баточина, према дужини
евиденције Националне службе за
тражења запослења на крају 2015.
запошљавање.
године, може се констатовати да није
 Обезбеђење
буџетских
занемарљив број лица која на посао
средстава
за
подршку
чекају од 5 до 10 година (24%), док
запошљавања
13% незапослених лица на посао чека
 Пружање
подршке
дуже од 10 година.
запошљавања са посебним
ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У
потребама
ОПШТИНИ БАТОЧИНА
 Планирање и организовање
јавних радова
Политика запошљавања у Општини
 Стварање
услова
за
Баточина усмерена је ка стварању
обављање стручне праксе
услова за повећање запослености и
смањењу броја лица која остају без
 Учешће
у
спровођењу
запослења.
У
том
циљу се
програма
стицања
предузимају следеће мере:
практичних знања
 Стварања услова за прилив
 Подршка
страних директних инвестиција
самозапошљавању
кроз
што доводи до отварања нових
олакшице
приликом
радних места
отварања приватних фирми
 Привлачење
донаторских
 Подршка
пољопривредним
средстава за реализацију пројекта
произвођачима
да
ојачају
чији
је
циљ
постицај
сопствену производњу како би се
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смањио прилив незапослених на
евиденцији Националне службе
за запошљавање.
 Подршка извођењу обуке за
незапослене
и
њиховим
оспособљавању за проналажење
посла
 Директно
обавештавање
послодаваца о могућностима
коришћења
постицајних
средстава за запошљавање.
ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА У
2017. ГОДИНИ

Мере
активне
политике
запошљавања реализује Оделење за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије Општинске
Управе Општине Баточина у сарадњи
са
Националном
Службом
за
запошљавање, осталим установама,
организацијама, удружењима из
области
запошљавања,
као
и
социјалним партнерима.
Активна политика запошљавања
Општине за 2017. годину реализује
се кроз:
 Програме и мере дефмисане
Законом и НАПЗ
 Програме и мере предвиђене
ЛАПЗ

 Повећање
броја
запослених
младих
кроз
реализацију
програма
стручног
оспособљавања младих који
први пут заснивају радни однос.
 Постицање
и
повећање
запошљавања теже запошљивих
група незапослених лица (млади
до
30
година
живота,
незапослени без квалификације и
нискоквалификовани,
вишак
запослених, незапослена лица
старија од 50 година).
 Унапређене радне снаге кроз
спровођење
стручног
усавршавања
и
стицања
додатних знања и вештина, а све
у циљу усклађивања понуде и
потражње радне снаге на
тржишту рада.
МЕРЕ АКТИВНЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

ПОЛИТИКЕ

Утврђени приоритети, циљеви и
задаци постижу се спровођењем мера
активне политике запошљавања.

ГОДИНА 2017.

Програм и мере предвиђене
ЛАПЗ
Специфични проблем локалног
тржишта рада у 2017. години
решаваће се следећим мерама:
1. За младе
 Саветовање
 Обука за активно тражење
посла
 Организовање
сајма
запошљавања
 Обука "Пут до успешног
предузетника "
 Информисање и саветовање
за отпочињање сопственог
бизниса
 Програм стручне праксе
 Обука за тржиште рада
2.



За вишкове и старије од 50
година
Саветовање
Информисање о предностима
улагања
отпремнине
у
самозапошљавање
 Обука за тржиште рада
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 Обука за познатог послодавца
3.
За неквалификована
лица
 Мотивациона - активациона
обука
 Функционално
основно
образовање одраслих
 Обука за тржиште рада
 Јавни радови
Мере
Активне
политике
запошљавања
које
реализује
Национална служба за запошљавање
дефинисане
су
Законом
и
Националним акционим планом
запошљавања, а усмерене су на
унапређењу запослености.
ФИНАНСИЈСКИ
ОКВИР
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Финансирање активне политике
запошљавања обављаће се из буџета
Општине, као из домаћих и страних
инвестиција.
У буџету Општине су планирана
средства у износу од укупно:
1.300.000,00 динара за финансирање
програма:
 Стручна пракса
 Субвенције
послодавцима
за
нова радна места за
заснивање
радног
односа из категорије
теже
запошљивих
лица
 Јавни радови
Општина
ће
у
сарањи
са
Националном
службом
за
запошљавање,
као
и
свим
заинтересованим привредницима и

ГОДИНА 2017.

невладиним
организацијама
настојати да прибави средства за
финансирање
активне
политике
запошљавања путем конкурисања за
средства код страних донатора, затим
код ЕУ фондова, као и код
Министарства Републике Србије.
НОСИОЦИ
ПОСЛОВА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПОВЕЋАЊЕ
ОСТВАРЕНИХ
РЕЗУЛТАТА
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Мере предвиђене у Акционом плану
реализоваће Одељење за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Општинске
Управе
Општине Баточина и Савет за
запошљавање
у
сарадњи
са
Националном
Службом
за
запошљавање, осталим установама,
организацијама и удружењима из
области запошљавања и социјалним
партнерима.
Оделење за привреду и буџет и ЛСЗ
је у обавези да врши менторинг
евалуацију и извештава Председника
о реализацији Акционог плана по
потреби,
а
најмање
једанпут
годишње.
Систематско
и
благовремено
праћење спровођења ЛАПЗ-а као и
стручна
процена
остварених
резултата у том процесу, један је од
кључних
сегмената
планског
бављења
Локалном
политиком
запошљавања.
Локални акциони план запошљавања
општине Баточина за 2017. годину
израдио је Одсек за локални
економски развој Општинске управе
општине Баточина у сарадњи са
Националном
службом
за
запошљавање, Филијала Крагујевац –
Испостава Баточина.
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На основу одредаба члана 32. и
члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС '' бр.
129/07, 83/2014-др. закон), као и члана
36. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'' бр. 10/08, 5/15), Скупштина
oпштине Баточина, на седници
одржаној дана 08.02.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о првој измени Одлуке о
приступању изради Стратегије
одрживог развоја општине
Баточина 2017-2022

ГОДИНА 2017.

(''Службени
гласник
општине
Баточина'' бр. 14/16) члан 7. мења се и
гласи ''рок за израду стратегије је 10
(десет) месеца од дана ступања на
снагу ове Одлуке''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-143/17-01 од 08.02.2017.
године

Члан 1.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
У Одлуци о приступању
изради Стратегије одрживог развоја
општине
Баточина
2017-2022

Бранислав Павловић
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