
                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ IV                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 1 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
18.02.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 4 

 

 На основу члана 71. став 1. тачка 

6. Статута oпштине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17) 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 о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 – др. закон и 41/09 и 

112/2015 и 80/17), Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 11.02.2019. године, 

донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

I - Образује се Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији 

општине Баточина за 2019. 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 

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 
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програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

на територији општине Баточина за 

2019. 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 Ово Решење објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Решења о 

образовању Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији 

општине Баточина за 2019. 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 неопходно 

образовати комисију која ће спровести 

ове поступке. 

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ 

РЕШЕЊА 

Одредбом члана 71. тачка 6. Статута 

општине Баточина прописано да се 

Општинско веће стара о извршавању 

поверених надлежности из оквира 

права и дужности Републике, 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 2019. годину. 
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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 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 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-131/19-01 од 11.02.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                           

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

        ___________________________ 

 

На основу 71. ст.12. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08,   5/15 

и 33/17) и чл. 49. ст.1.и ст.3. 

Пословника о раду Општинског већа 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр.10/16), Општинско веће 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 18.02.2019. године, 

донело је 

 

О Д Л У К  У 

о давању сагласности на конверзију 

потраживања према Друштву за 

превенцију инвалидности и радно 

оспособљавање инвалида „Заштитна 

радионица“ д.о.о. Београд у удео 

општине Баточина у капиталу 

друштва  

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да 

се потраживања према субјекту 

приватизације Друштво за превенцију 

инвалидности и радно оспособљавање 

инвалида „Заштитна радионица“ д.о.о. 

Београд по основу уступљених јавних 

прихода, конвертују у удео Општине 

Баточина у капиталу Друштва за износ 

главног дуга и камате са стањем на дан 

31. мај 2018. године са припадајућом 

каматом до дана правоснажности 

Решења којим се потврђује УППР. 

 

Члан 2. 

Одлуку доставити 

Министарству финансија-Пореској 

управи и Друштву за превенцију 

инвалидности и радно оспособљавање 

инвалида „Заштитна радионица“ д.о.о. 

Београд. 

   

          Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у ,,Сл. 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-150/19-01 од 18.02.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


