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На основу члана 13. став 1. и 5.
Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник
РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Правилника о изменама правилника
обрасцу и садржини програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја и обрасцу
извештаја
о
спровођењу
мера
пољопривредне политике и политике
руралног развоја („Службени гласник
РС”, бр. 110/16), члана 32. став 1. тачка 4.
и 6. а у вези са чланом 20. став 1. тачка 1.
и члана 52. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 -др. закон), члана
23. став 1. тачка 1. и члана 36. став 1.
тачка 4. и 6. Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина”,
бр. 10/08 и 5/15), и члана 49. Пословника
о раду Општинског већа општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина”, бр. 10/16), Општинско веће
општине Баточина на седници одржаној
20.09.2017. године, донело је:

ПРОГРАМ
мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја
Општине Баточина за 2017.
годину

I. ОПШТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ И
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1 Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне
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 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. На северу и
североистоку граничи се са лаповском, на
истоку са свилајначком, југоистоку са
јагодинском, југозападу и западу са
крагујевачком и на западу и северозападу
са рачанском општином. Укупна дужина
граница износи 59 км. Најкраћа је према
општини Свилајнац, дуга око 5 км, а
најдужа према крагујевачкој општини –
приближно 20 км. Овако ограничена
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баточинска општина има неправилан
облик. Правцем исток-запад пружа се
ваздушним путем у дужини од око 20 км,
а правцем север-југ у дужини око 14,5 км.
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. Већи део насеља је смештен у
алувијалној равни на левој страни
Лепенице. Средишњи део је у ужој
алувијалној равни на надморској висини
од око 111 м, док се ивични делови
простиру на додиру равни и стране и
достижу максималну надморску висину
од око 160 м. По попису из 2011. године
варошица Баточина је бројала 6.138
становника, односно 1.872 домаћинстава.
Поред варошице и села Баточине, на
територији општине налази се и 10
сеоских насеља: Прњавор, Кијево,
Жировница,
Доброводица,
Брзан,
Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и
Црни Као. У насељима општине је по
попису из 2002. године живело 12.220
стално насељених становника у 3.777
домаћинстава, а по попису из 2012.
године
12.696
стално
насељених
становника у 3.820 домаћинстава.
Просечна густина насељености је, у
односу на попис из 1991. године када је
износила 100 ст/км², пала на 97 ст/ км2.
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асиметричном долином, (десна страна
виша од леве) што је уочљиво све до
њеног ушћа у Велику Мораву. Источни
део општине чини лева долинска страна
Велике Мораве, односно део багрданске
клисуре коју карактерише широка
алувијална раван, просечне висине од око
105 метара. Деловањем човека и
спољашњих сила, настали су и бројни
рецентни облици рељефа: точила, сипари,
вододерине, јаруге, плавине и урвине.
Територију општине Баточина не
карактерише планинско, већ само брдско
подручје.
Међу
многобројним
брежуљцима и мањим брдима издваја се
брдо Стражевица чија је надморска
висина 385м, уједно највиша тачка у
општини
Баточина.
Поред
њега,
најзначајнија брда су Шупљаја и Рогац.
Иако је територија општине
релативно мала, састав земљишта варира
у зависности од подручја општине,
односно облика рељефа који је
преовлађујући у том делу територије.
Највећу површину захвата гајњача,
посебан тип земљишта који је настао на
оним местима где је дошло до већих сеча
шума. Тада је, деловањем атмосферских
падавина, долазило до деградације
смонице, односно губљења њених
физичко-хемијских особина и стварања
гајњача. Заступљена је на свим заравнима
и
вишим
теренима
(побрђима).
Карактеристика овог типа земљишта је да
је на површини доста растресито те је,
као
такво,
погодно
за
развој
виноградарства, воћарства и ратарску
производњу. Из тих разлога, врло често
на нижим побрђима имамо појасеве
виногорја и воћњака, док се у вишим
побрђима, поред винограда и оранице
срећу и појасеви прошарани мањим
забранима и ливадама. Други тип
земљишта који се јавља је смоница.
Заступљена
у нижим подручјима,
непосредно изнад алувијалних земљишта,

1.1.2. Природни услови и животна
средина
Територија баточинске општине
одликује се ниским побрђем у вишем, и
алувијалним равнима у нижем делу.
Најкарактеристичнији облик рељефа је
део долине Велике Мораве и њене
притоке
Лепенице
са
својом
2
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одликује се високим садржајем глине и
колоида због чега има неповољна
физичка својства. Најплоднији
тип
земљишта-алувијално,
јавља
се
у
долинама Велике Мораве, Лепенице и
њихових притока. Настало је таложењем
речног муља и другог материјала
приликом изливања ових река. У
подручјима која су заштићена од поплава,
ово земљиште је изузетно погодно за
разноврсну ратарску производњу, поврћа,
кукуруза и шећерне репе, док је у другим
деловима углавном под ливадама.
Општина Баточина одликује се
умереном континенталном климом са
специфичностима које се манифестују
као елементи хумидне и микротермалне
климе. Низијски климат баточинског
подручја има
средње температуре
годишњих доба: 1,1° за зиму, 11,3° за
пролеће, 21,2° за лето и 12°Ц за јесен. На
основу ових података се може закључити
да већи део баточинског климатског
подручја одликују релативно хладне
зиме, умерено топла лета и јесени топлије
од пролећа. У зависности од подручног
рељефа и расподеле ваздушног притиска,
јављају се и различити ветрови. У
северним и североисточним деловима
општине присутни су источни и
југоисточни
ветрови
кошавског
карактера, док у осталим деловима
преовлађују југозападни и северозападни
ветрови. Олујни и јаки ветрови су реткост
и јављају се једном у периоду од две до
три године, углавном у зимским
месецима. Обилнији кишни периоди су
током јесени и пролећа - око 150 кишних
дана у години.
Основни
климатски
подаци
овог
поднебља који су приказани дати су на
основу мерења најближе метеоролошке
станице у Крагујевцу.
Најхладнији месец (јануар ) просечна температура - 0,4°Ц
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Најтоплији месец (јул) - просечна
температура 22,1°Ц
Просечна годишња температура
11,4°Ц
Највлажнији месец (децембар) просечна влажност 83%
Најсушнији месец (јун) - просечна
влажност 68%
Просечне годишње падавине 651
л/м2
Броја дана преко 25°Ц - 98
Број дана са јако ниском
температуром (испод нуле) 80
Број дана под снегом 37
Просечна
дебљина
снежног
покривача - 20цм
Највише падавина - месец (јун) просек 85 л/м2
Најмање
падавина
месец
(фебруар) - просек 36 л/м2
Хидролошке
карактеристике
општине осликавају се кроз целокупан
доњи и једним делом средњи ток реке
Лепенице, и ток реке Велике Мораве која
чини
источну
границу
општине.
Лепеница је лева притока Велике Мораве
и поред Јасенице њена највећа притока у
Шумадијском округу. Кроз територију
општине Баточина, Лепеница протиче
дужином од 14 км, уливајући се, код
Лапова, у Велику Мораву која, дужином
од 3,5 км, граничи насеље Брзан. Иако је
једна од највећих река по дужини тока,
површини слива и речном систему, спада
у реке сиромашне водом. Тече средином
територије општине Баточина и на левој
страни
прима
важније
потоке:
Црнокалски, Синорски, Павлишки и
Бачеварски. На десној страни у ову реку
се уливају
Кијевски (са притоком
Доброводички поток), Стражевички,
Прњаворски под именом Раљевац и
Рогачки поток. Мерна станица Лепеница
налази се на 7,3 км од ушћа, а основана је
1973. године. Велика Морава је типична
равничарска река која тече споро и
3
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кривудаво односно меандрира и рачва.
Представља природну границу према
општини Свилајнац, а баточинској
општини припада 7,5 км старог моравског
тока. Осим Лепенице, у Велику Мораву
се уливају и два већа потока Грабовник и
Вирови који се налазе у атару села Брзан.
Шумски покривач је у прошлости
био
преовлађујући
на
територији
општине Баточина. Многи путописци
који су пролазили овим подручјем у
својим списима говорили су о густим и
непрегледним шумама. У долинама поред
обала Велике Мораве и Лепенице, у
шумама и луговима преовлађивале су оне
врсте дрвећа које су захтевале већу
количину влаге: храст лужњак, јова, врба,
црни и бели јасен. У вишим пределима и
на околним побрђима доминирали су
храст, клен, цер, бели јасен и липа.
Насељавањем становништва на овом
подручју, током 18. и 19. века, дошло је
до значајнијих сеча шума. Мањег обима у
почетку, процес сече шума се проширио
са порастом становништва, тако да су оне
претваране у њиве, ливаде и воћњаке, док
се шумски покривач углавном задржао на
вишим деловима, косама и јаругама.
Данас површине под шумама износе 1824
ха. Од ових површина, 456 ха се налази у
власништву државе, а остатак од 1368 ха
у приватном власништву. Најочуванији
шумски комплекс је Рогот који се
простире на површини од 365 ха и
обухвата територију Баточине, Брзана и
Доброводице. У осталим деловима
општине шуме су се задржале у виду
мањих лугова и забрана, са мешовитом
шумском вегетацијом коју чине храст,
буква, багрем, липа, цер, јела и граб.
Ловиште, које је значајно за развој
туризма, простире се на површини од
13.500 ха
и њиме газдује Ловачко
друштво „Рогот". Обилује богатом
дивљачи:
срндаћ-капиталац, фазани,
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зечеви, јаребице. Једна трећина ловишта
је у равници.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У
РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и
трендови
На основу података из званичних
пописа
становништва,
може
се
констатовати да развој становништва
општине
Баточина
бележи
благу
тенденцију раста. Она се не огледа у
расту становништва услед наталитета,
напротив, наталитет је мали и изражена је
миграција, већ се огледа у великом
приливу становништва услед реадмисије
и прогона са Косова и Метохије.
По последњем званичном попису
становништва, рађеном 2011. године,
општина Баточина је имала 12.696
становника што представља увећање
броја становника за 3,9% у односу на
претходни попис 2002. године када је у
Баточини живело 12.220 становника.
Иако се бележи благо повећање
становништва
на
нивоу општине,
приметан је благи пад броја становника у
појединим селима. Осим благог пада
броја, повећава се старосна структура
становништва, јер се бележи миграција
млађе популације становништва ка већим
градским центрима, пре свега Крагујевцу
и Београду. Просечна старост на нивоу
општине је 42,8 година, док је однос
мушког
и
женског
становништва
приближно исти. Од укупно 3820,
пољопривредом
се
бави
1769
доманћистава, док је регистровано око
1000, што показује да се готово половина
домаћинстава
бави
неком
врстом
пољопривредне производње.
1.1.4.
Диверзификација
економије
4
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земљиште, велике економске кризе која је
утицала да пољопривреда великом броју
газдинстава постане додатни извор
прихода као секундарна делатност.

Према
подацима
пописа
становништва из 2011. године, од 4235
становника економски активних, 3054
обављају неко занимање, док је без посла
1181 становник.
Испод 15 година
старости је 1675 становника, док је
пензионера 2663.
Образовна
структура
становништва
старијег од 15 година изгледа овако: од
укупно 10085 становника, без школске
спреме је 269 становника, непотпуно
основно образовање 1667, са основним
образовањем 2377 становника, средње
образовање има укупно 4975 становника,
од тога завршену гимназију 382, средњу
краћу од 4 године 2265, четворогодишњу
средњу школу 2237, са специјализацију
после средњег образовања 91, више
образовање 370, док виско има 407
становника.
Према подацима Републичког
завода
за
статистику
(попис
пољопривреде 2012. године) у 2012.
години на територији општине Баточина
пољопривредом се бави 1769 газдинстава,
од тога је око 1000 регистровано као
пољопривредно
газдинство.
Ако
упоредимо податак да на територији
општине Баточина има 3820 газдинстава
(попис становништва 2011. године), а да
се пољопривредом бави 1769 газдинстава,
јасно је да се половина газдинстава
општине директно или индиректно бави
овом граном привреде и да због те
чињенице пољопривреда представља
најважнији
фактор
у
привредној
структури општине. Треба рећи да је
регистрација
пољопривредних
газдинстава све израженија у последњих
пар година и да се јавила као последица
логистичке подршке локалне самоуправе
и
надлежног
министарства
у
промовисању предности регистрације,
субвенција, повећања броја незапослених
лица који поседују пољопривредно

1.1.5. Рурална инфраструктура
На територији општине Баточина
налази се 14,015 км магистралног пута М
1.11 и 5,11 км регионалног пута Р 214
Велика Плана - Јагодина. Такође, кроз
територију општине Баточина пролази и
ауто пут Е-75 који је део Коридора 10.
Магистрални пут ван вароши Баточине је
у врло добром стању, а при крају су
радови на проширењу и изградњи друге
траке
са
пратећим
петљама
и
надвожњацима и унапређивање овог пута
у категорију ауто пута, и његово спајање
са Коридором 10.
Од регионалних путних праваца
значајни су регионални пут Р 214 који
пролази кроз територију општине
Баточина дужином од 5,11 км и то од
одвајања од магистралног пута М1.11, на
Рогот раскрсници, па до уласка на
територију општине Јагодина. Од
септембра месеца 2008. године, овај пут
је
реконструисан,
проширен
и
модернизован. Када је реч о локалним
путним правцима, постоји 13 путева који
су фреквентни што се саобраћаја тиче и
који као такви могу да се
издвоје.
Некатегорисани путеви заузимају дужину
од 24,2 км путних праваца на територији
општине, већина их је у добром стању, а
сваке године се врши реконструкција и
одржавање. Улице у Баточини се
простиру дужином 24,52 км. Железнички
саобраћај на територији
општине
Баточина обавља се на главном
железничком правцу Србије Будимпешта
- Београд - Крагујевац - Ниш - Скопље Солун.
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Баточина се снабдева водом из
крагујевачког
система
„Морава".
Дистрибутивна
мрежа
баточинског
водовода се одваја од крагујевачког
примарног водовода на излазу из шуме
Рогот, на територији општине, и њоме је
обухваћена само варош Баточина и село
Баточина. Од
осталих насеља, села
Милатовац са Осојаком, Никшић и
Бадњевац су такође прикључена на
крагујевачки водоводни систем, Прњавор
има
сопствени
сеоски
систем
водоснабдевања, док остала села општине
нису обухваћена овом мрежом и
снабдевају се из сопствених система,
бунара и хидрофора. Поред овог
проблема,
због
застарелости
и
дотрајалости
мреже
дистрибутивног
водовода, велики су губици у самој
мрежи. То, такође, представља велики
проблем
и
изискује
потребу за
реконструкцијом примарне мреже дуж
читавог дела којим пролазе азбестне и
цементне цеви.
Укупна
реализована
дужина
примарне мреже је 11.845 м. Процена
је да је потребно реконструисати
примарну мрежу у дужини од 8.775 м
у делу у коме су постављене азбестне
цеви. До сада је реконструисано 140 м азбестне цеви су замењене пластичним.
Општина Баточина нема адекватно
решење за сакупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода. У самој
вароши општине постоји канализациона
мрежа која покрива 2/3
насеља. У
осталим насељима не постоје системи за
сакупљање, одвођење и третман отпадних
вода, већ се испуштање истих врши
индивидуално, у неадекватно изведене
септичке јаме, копане бунаре или
оближње водотокове. Такав је случај са
реком Лепеницом која акумулира
целокупну фекалну канализацију. О
укупној дужини примарне мреже фекалне
канализације нема поузданих података.
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Ова мрежа обухвата центар вароши
Баточина, насеља Нова Лозница и
Крстићки крај. Сва ова насеља део су
вароши Баточина у којој има укупно око
1000 прикључака на мрежу фекалне
канализације.
Канализација
није
опремљена постројењем за пречишћавање
отпадних вода, тако да се отпадне воде
уливају директно у водоток реке
Лепенице која протиче кроз Баточину и
то у само једном уливу.
Што
се
тиче
енергетске
инфраструктуре, Варош Баточина има
своју топлану, односно централизован
топлификацијски систем са извориштем у
топлани за снабдевање потрошача
топлотном енергијом, која својом
дистрибутивном мрежом покрива свега
9% територије и на коју је прикључено
186 корисника, углавном у самом центру.
Топлана има четири котла на угаљ од 4 х
1,86 мВ инсталираног капацитета од
којих се, због дотрајалости, активно
користе само
два.
Дистрибутивна
инфраструктура је такође дотрајала и у
константним хаваријама. Све то захтева
ремонт и замену целокупне топловодне
мреже и котлова. Како се општина све
више шири и изграђује, капацитет
котлова бива недовољан, па се у дужем
року наставља проблем недостатка
средстава за реконструкције и годишње
ремонте, што има утицаја на повећање
трошкова и расипање енергије.
Електроенергетски систем је веома
добро раширен и покрива комплетну
општину.
Степен
електрификације
општине Баточина је 100%. Упркос томе,
надлежне службе се константно боре са
проблемима дотрајале и неквалитетне
дистрибутивне инфраструктуре која, у
великој мери, отежава снабдевање
електричном
енергијом.
Три
трафостанице 35 кВ и далеководи 35кВ на
територији општине Баточина примарни
су високонапонски објекти којима се
6
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врши дистрибуција електричне енергије
на
подручју ове општине. Укупна
дужина подземних водова од 10кВ ових
трафостаница је 11.300м, а надземних
водова - 62.500м. У овој мрежи
далеководи су израђени претежно на
бетонским, мањим делом на дрвеним
импрегнираним стубовима.
На територији општине, постоје
укупно 72 трафостанице од 10 кВ
различитих типова и опремљености.
Дужина подземних водова од 0,4 кВ ових
трафостаница је 16.000м, док је дужина
надземних водова од 0,4 кВ 198.000м. У
јавној расвети дужина ваздушних водова
износи 140.000м, а дужина подземних
водова је 10.000 м.
Последњих година активно се ради
на пројекту гасификације општине.
Урађена је гасно-мерна станица и мрежа
гасовода на већем делу територије
општине.
Територија општине Баточина је у
потпуности покривена фиксном и
мобилном телефонијом као и интернет
везом. У последње време највећи проблем
представља поштански саобраћај, јер су,
осим централног објекта у центру
Баточине, угашена поштанска места по
селима, па је достава поште по месним
заједницама изузетно отежана.
Депоновање комуналног отпада
представља, као и у већини општина
широм Србије једини начин одлагања
чврстог отпада у општини Баточина.
Организовано сакупљање комуналног
отпада поверено је фирми „АСА Врбак"
из Лапова. Општина Баточина је, поред
општина Велика Плана, Деспотовац,
Рача, Лапово, и један од оснивача овог
друштва чији је рад предвиђен на период
од 25 година. Чврсти комунални отпад се
депонује на градску депонију у Лапову,
пошто је "Баточина АСА" корисник
фирме „АСА Врбак". Овом предузећу је
поверено прикупљање, превоз и одлагање
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отпада. Предузеће "АСА" бави се
сакупљањем комуналног отпада на
територији општине Баточина од 15.
априла 2008. године. Такође, битно је
нагласити да на територији општине, у
насељеном месту Брзан, постоји фабрика
за рециклажу пластике и тетра-пак
амбалаже „Брзан пласт" ДОО, која се
веома успешно бави овом делатношћу од
2001. године. У свим сеоским насељима
постављени су контејнери за сакупљање
чврстог комуналног отпада што је
сеоском
становништву
омогућило
организовано одлагање и сакупљање
отпада.

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште
На територији општине Баточина
пољопривредно земљиште заузима 9656
ха али се користи тек 6835 ха, што значи
да се 1/3 земљишта не користи у
пољопривредне сврхе, из различитих
разлога. Од 6835 ха коришћене
површине, на оранице и баште отпада
6012 ха, где жита заузимају 4301 ха,
индустријско биље 381 ха, повртно биље
63 ха, а крмно биље 1267 ха. Воћњака има
на површини од 255 ха, винограда на 37
ха, ливада на 272 ха, пашњака на 190 ха,
док остало коришћено земљиште заузима
69 ха.
Пољопривредно земљиште на
територији
општине
Баточина
је
подељено на више класа. Земљиште I
класе заузима површину од 1299 ха,
земљиште II класе површину од 2303 ха,
земљиште III класе 3475 ха, IV класе 1755
ха, V класе 516 ха, VI класе 200 ха, VII
класе 17 ха и земљиште VIII класе
заузима површину од 17 ха.
Према подацима РГЗ - СКН
Баточина, сви типови земљишта на
7
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територији општине Баточина су плодни,
и то за оне културе које су и типичне за
ову територију и територију Шумадијског
и
Поморавског
округа,
уопште.
Најраспрострањенији је тип земљишта је
гајњача у оподзољавању, продирана
гајњача и смоница. Алувијална смоница
је најраспрострањенија у долини реке
Лепенице и у ширем појасу десно од
пруге Ниш - Београд. Смонице има и у
подручју КО Доброводица, Жировница и
Баточина.
Велики проблем представља веома
мала површина под системима за
наводњавање, готово занемарљива, тек
неких 40 ха, иако је хидрографски
потенцијал изузетан пре свега због
присуства великих река као што су
Велика Морава и Лепеница, али и великог
присуства подземних вода погодних за
изградњу бунара.
Иако су системи за наводњавање
готово у траговима, системи за заштиту
од штетног дејства спољних вода су
заступљени али још увек недовољно.
Систем обалоутврда и каналска мрежа
постоји на већем делу територије, али је
веома запуштена и слабо одржавана. Уз
улагање
одређених
средстава
за
ревитализацију и адаптацију, степен
угрожености од спољних вода би свакако
био мањи, с обзиром да је територија
општине веома подложна поплавама.
Површина земљишта у државној
својини износи 274,9972 ха, површине
предвиђене за закуп износе 174,2802 ха, а
закупљено је укупно 16,2372 ха.

ГОДИНА 2017.

могу веома добро узгајати, као нпр.
шљива, крушка и јабука, али и друге
врсте уз примену адекватне неге и
заштите. Највећим делом воћарска и
виноградарска
производња
су
за
сопствене
потребе,
мање-више
екстензивна и са традиционалним
навикама узгајања, али је последњих
годинина приметан раст плантажне
производње тржишног карактера. Ова
производња је у експанзији и треба је
подржати и максимално јој се посветити
јер се показала као веома исплатива.
Према
подацима
Пописа
пољопривреде
2012.
године,
на
територији општине 733 газдинства се
бави воћарском производњом на укупно
255 ха, од тога 85 ха плантажних и 170
екстензивних. На 21 ха су засади јабуке,
16 ха крушке, 5 ха брескве, 11 кајсије, 7
вишње, 169 ха шљиве, 13 ха ораха, 3 ха
лешника и 10 ха осталог воћа.
За разлику од позитивног помака у
воћарској производњи, површине под
виноградима се у континуитету смањују.
Винограде гаји 206 газдинстава на укупно
37 ха, искључиво за сопствене потребе.
1.1.8. Сточни фонд
Традиционално,
територија
општине Баточина је одувек била позната
по сточарској производњи, пре све га
товних јунади, свиња и јагњади, али и
млека и млечних производа. Веома
погодни природни услови омогућили су
да се сточарством бави највећи број
пољопривредних газдинстава. Предност
је пре свега у постојању квалитетних
ливада, али и изузетних приноса у
производњи крмног биља, што је и
карактеристика овог краја. Недостатак
представљају стари и лоши објекти за
смештај стоке али и расни састав, који
није
најквалитетнији
у
глобалу.
Последњих година највећи проблем

1.1.7. Вишегодишњи засади
Квалитет земљишта, клима, услови
за наводњавање као и географски положај
погодују производњи појединих сорти
воћа и грожђа, иако традиционално али и
практично ово није изразито воћарски и
виноградарски крај. Одређене сорте се
8
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представља тржиште и цене сточарских
производа, па су за пласман сточари
препуштени сами себи.
Према
подацима
Пописа
пољопривреде
2012.
године,
на
територији општине гаји се укупно 1414
говеда најчешће сименталске расе и
домаћег шареног говечета у типу
сименталца
и
неколико
десетина
холштајн расе, од тога 709 крава, 7382
свиња претежно мелеза јоркшир, ландрас
и пиетрен расе, од тога 912 крмача, 5980
грла оваца махом виртемберг и ил' де
франс расе, од тога 4587 оваца за
приплод, 626 грла коза, 14 коња, 50 838
кокоши, 1200 грла друге перади и 3155
кошница пчела.
Говедарска
производња
је
комбинованог карактера, већи проценат је
производња млека, а мањи меса,
живинарска се претежно заснива на
производњи јаја, а свињарска и овчарска
у производњи меса и приплодног
подмлатка.
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спремача 140, ротофреза 58, растурача
минералних ђубрива 462, растурача
стајњака 35, сејалица 401, прскалица 392,
приколица 880, косилица 512, и сва она у
просеку стара 20 и више година.
Ситуација са објектима је иста, ако
не и лошија од механизације и опреме.
Ако се изузме пар савремених и новијих
објеката, сви остали су изузетно стари,
већина и преко 30 година, тотално ван
стандарда и прописа. Објеката за смештај
говеда има 840, свиња 1052, кокошака
877 и 334 осталу врсту стоке. И друге
објекте
карактерише
изузетна
застарелост, а пре свега се односи на
кошеве за кукуруз којих има 773, амбара
249, силоса само 2 као и сушаре, док
објеката за силажу има 57, што у облику
тренча, што у форми јаме. Објеката за
смештај машина и опреме има 422, а
хладњача 3. Стакленика уопште нема, а
пластеника различитог квалитета и
капацитета
135.
Прерађивачког
и
складишног капацитета скоро да и нема,
или има у занемарљивом броју.

1.1.9. Механизација, опрема и објекти

1.1.10. Радна снага

Као и у већини крајева Србије,
агротехничка
опремљеност
пољопривредних
газдинстава
на
територији општине Баточина је просечна
и испод просека, а највећи проблем
представља старост и неадекватност
механизације, опреме и објеката.
Механизација
је
солидно
заступљена на сваком газдинству, али је
карактерише изузетно велика старост.
Тако нпр. једноосовинских трактора има
547, од тога 538 старијих од 10 година,
двоосовинских 1283, од тога 1225
старијих од 10 година, комбајна 116 и сви
старији од 10 година.
Што
се
тиче
прикључне
механизације,
берача
кукуруза
у
власништву има 76, плугова 1170,
тањирача 758, дрљача 873, сетво-

Од укупно 3820, пољопривредом
се бави 1769 доманћистава, док је
регистровано око 1000, што показује да се
готово половина домаћинстава на
територији општине Баточина бави неком
врстом
пољопривредне
производње.
Највећи број газдинстава који обавља
пољопривредну производњу има 1-2
члана радно ангажована и њих је укупно
1315, на укупно 402 гаѕдиства радно је
ангажовано 3-4 лица, на 49 газдинства
упошљено је укупно 5-6 особа, док на
свега 3 газдинства је радно ангажовано 7
и више лица. Од укупно 3771 члана
газдинства, 1576 чине жене а 2195
мушкарци. Носиоци газдинства су
углавном мушкарци, па тако од 1700
носиоца , 1447 су мушкарци, а тек 253
9
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жене. Међутим, у ангажовању породице и
рођака на пољопривредном газдинству
предњаче жене и то од укупно 2062
рођака или чланова породице који су у
току године били ангажовани у
пољопривредној производњи 1321 лице
су жене а 741 мушкарци. Међутим, мали
је број оних који се изјашњавају као
стално запослени на газдинству, свега 6.
Од укупно 1769 чланова газдинства који
су се изјаснили као менаџери-управници,
1523 су мушкарци, а 246 жене. Највећи
број менаџера-управника газдинства, њих
1103 се изјаснио да има само
пољопривредно
искуство
стечено
праксом, њих 5 курсеве из области
пољопривреде, средњу пољопривредну
школу је завршило 23 управника, а
факултет или вишу пољопривредну
школу њих 14. У пописној 2012. години
њих 35 је похађало курсеве из области
пољопривреде. Сезонску радну снагу
ангажује укупно 619 газдинстава, а
потписане уговоре за ангажовање на
газдинствима имало је њих 50.
1.1.11. Структура
газдинстава
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између 1 и 2 ха, 561 између 2 и 5 ха, 245
између 5 и 10 ха, 77 између 10 и 20 ха, 20
између 20 и 30 ха, 14 између 30 и 50 ха,
само 8 газдинстава између 50 и 100 ха,
док нема газдинства које обрађује преко
100 ха.
Укупно 1440 пољопривредних
газдинстава које држе стоку, располаже
са 4065 условних грла. Највећи број је
оних који имају 4 и мање условних грла и
они имају 1554 условних грла стоке, од 59 условних грла је укупно 153, од 10-14
условних грла је 40, од 15-19 условних
грла је 11, од 20-49 условних грла је 8, од
50-99 условних грла је 2, а од 100-499 је
1.
1.1.12. Производња пољопривредних
производа
Од укупно 6835 ха коришћеног
земљишта, највећи удео имају оранице и
баште, укупно 6012 ха или 88 %, 272 ха
или 4% чине ливаде, 255 ха или 4% чине
воћњаци, 190 ха или 3% су пашњаци, 37
ха или 1% чине виногради, док око 70 ха
представља остало земљиште.
Како је изузетно висок удео
ораница и башта у укупном коришћеном
земљишту, тако је изузетно висок удео
жита у ораницама. Од 6012 ха ораница и
башта, чак 4301 ха или 72 % чине жита,
првенствено пшеница и кукуруз, 1267 ха
или 21% чини крмно биље, првенствено
детелине и луцерка, 381 ха или 6% чини
индустријско
биље,
првенствено
сунцокрет, док поврће заузима 63 ха,
махом купус на отвореним површинама, а
парадајз, салата, лук у пластеницима.
Најважније и најзаступљеније
ратарске културе су свакако пшеница и
кукуруз. Просечни приноси су изузетно
нестабилни, али се може рећи да је
просечан
принос
пшенице
на
десетогодишњем нивоу негде око 4,2 т/ха,
а зрна кукуруза око 7 т/ха.

пољопривредних

Као што је у претходном поглављу
наглашено, од укупно 3820 газдинстава на

територији
општине
Баточина,
пољопривредом
се
бави
1769
доманћистава, док је регистровано око
1000, што показује да се готово половина
домаћинстава
бави
неком
врстом
пољопривредне производње.
Према Попису пољопривреде
2012. године, 1769 газдинства обрађује
укупно 6835 ха земљишта од укупно 8764
ха, што би значило да свако газдинство
обрађује у просеку 3,86 ха. Међутим,
реални показатељи су сасвим другачији.
Чак 24 газдинства нема уопште
земљиште, већ узима под закуп, 455
обрађује 1 или мање од једног ха, 365
10
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Према
подацима
Пописа
пољопривреде
2012.
године,
на
територији општине гаји се укупно 1414
говеда најчешће сименталске расе и
домаћег шареног говечета у типу
сименталца
и
неколико
десетина
холштајн расе, од тога 709 крава, 7382
свиња претежно мелеза јоркшир, ландрас
и пиетрен расе, од тога 912 крмача, 5980
грла оваца махом виртемберг и ил' де
франс расе, од тога 4587 оваца за
приплод, 626 грла коза, 14 коња, 50 838
кокоши, 1200 грла друге перади и 3155
кошница пчела. На основу броја грла
стоке и њиховог учешћа у укупној
сточарској,
а
самим
тим
и
пољопривредној производњи, закључак је
да је говедарство најважнија грана, а
затим следе свињарство, овчарство па чак
и пчеларство које је у експанзији.
Живинарство и козарство представљају
најчешће производњу за сопствене
потребе, док се рибарством нико не бави.
Говедарска
производња
је
комбинованог карактера, већи проценат је
производња млека, а мањи меса,
живинарска се претежно заснива на
производњи јаја, а свињарска и овчарска
у производњи меса тј. прасади и јагњади.
Просечна производња млека по
грлу је од 15-20 л/дан или 4000-5000
л/годишње.
Пошто
су
претежно
заступљена грла сименталске расе,
задовољавајућа је и количина протеина и
млечне масти, а мерама превентиве и
хигијене муже значајно је умањен број
микроорганизама и соматских ћелија у
млеку.
Просечан број прашења по години
износи око 2.1, број прасади по леглу
кретао се око 10, просечан тов трајао је
око 5,4 месеци са конверзијом од 3кг
хране/1кг прираста. Изузетан помак је у
производњи меса на мини фармама, где је
просечна производња меса била око 59%
по грлу. Ови резултати су били значајно
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лошији у претходним годинама, али су се
значајно
побољшали
куповином
квалитетних назимица висок генетског
потенцијала,
селекцијским
мерама,
вештачким осемењавањем, побољшаном
исхраном и активним учешћем на
семинарима и предавањима из области
свињарста.
Последњих година значајан је
пораст овчарске производње како по
броју грла тако и по квалитету.
Производња се заснива претежно на
одгоју јагњади за продају, док се
производњом млека и вуне готово нико
не бави, али се зато бележи пораст
производње меса по грлу и проценат
ближњења по овци.
Територија општине Баточина, пре
свега због својих изузетних природних
потенцијала, али и географског положаја
и инфраструктуре, има веома велики
потенцијал за заснивање органске
производње. Нажалост, поред пар
газдинстава која су се опробала и
одустала од ове производње, данас имамо
ситуацију да нема сертификованих и
заинтересованих
пољопривредних
произвођача за ову врсту производње.
1.1.13. Земљорадничке задруге
удружења пољопривредника

и

Општина Баточина је све до 90-их
година била широко позната чак и ван
граница по изузтно доброј сточарској
производњи телади, јунади, прасади и
товљеника који су се производили у
задругама и код коопераната који су
услужно производили за потребе задруге.
Готово свако село општине је имало своју
задругу, и готово сваки пољопривредни
произвођач је био део задружног система
и заједно су чинили окосницу привредног
напретка општине. То је „златни“ период
пољопривреде општине и готово 70%
механизације, опреме и објеката датира
11
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из тог периода. Данас је, нажалост,
ситуација потпуно другачија и једино што
се може констатовати је да тренутно на
територији општине не постоји ни једна
регистрована задруга, а све оне које су до
последњег тренутка покушавале да се
одрже и послују, угашене почетком овог
века.
Данас, највећу логистику али и сву
другу врсту помоћи пољопривредницима
пружа Канцеларија за пољопривреду
Општинске управе Баточина, у оквиру
које
егзистира
и
Удружење
пољопривредника „Баточина“, под чијим
именом је регистрована и основна
одгајивачка организација у сточарству.
То се пре свега односи у пружање
стручне помоћи и преношења знања
члановима удружења, пружање помоћи
приликом реализације својих развојно
инвестиционих планова, организовање
стручних
предавања,
саветовања,
семинара, сајмова, трибина, екскурзија,
изложби, смотри, као и других видова
стручних оспособљавања, упознавање
пољопривредника
са
актуелном
законском регулативом, обележавање и
вођење матичне евиденције у сточарству,
послове регистрације и пререгистрације
газдинстава, израда бизнис планова,
конкурсне документације за крeдите и
субвенције...
Осим овог највећег удружења,
треба споменути још и Удружење
узгајивача ситних животиња „Баточина
1984“ који се баве узгајањем кунића,
разних врста живине, делом и у
комерцијалне сврхе, који иза себе имају
више од 20 одржаних изложби у
Баточини, затим Удружење пчелара
општине Баточина са 63 члана и 3155
кошница.
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Семинари, тренинзи, обуке и
предавања као једни од најбољих видова
преношења знања и искустава на
територији
општине
Баточина
се
одржавају обично у оном периоду године
када су активности на пословима
пољопривреде сведени на минимум,
односно у зимском периоду. Њихов број
и континуитет одржавања није баш на
задовољавајућем нивоу, а разлог пре
свега лежи у чињеници да осим
комерцијално-трговинских
пољопривредних кућа које махом врше
промоцију
својих
производа
и
ангажовања локалне Канцеларије за
пољопривреде
преко
Удружења
пољопривредника „Баточина“, других
релевантних и стручних организација
готово да и нема. Образовне, научноистраживачке установе и организације,
пољопривредно саветодавна стручна
служба,
задружне
организације,
консултантски привредни субјекти и
представници надлежног министарства
често немају слуха за овакве врсте
организација. Већина њих има одређене
финансијске
услове
јер
послују
искључиво комерцијално, други имају
проблем
у
организацији
и
функционисању, трећи у непрепознавању
важности ових скупова. Не треба
занемарити
ни
пасивност
и
незаинтересованост циљне групе, тј.
пољопривредних произвођача, јер осим
млађих произвођача и оних са вољом и
ентузијазмом за стицање нових знања и
прихватања иновација, другима често
стање пољопривреде и исплативост ове
производње, тешка материјална ситуација
и индеферентност често представљају
основни проблем у исказаној жељи за
учешће на оваквим окупљањима. Уз
исказану приврженост самог врха власти
из области пољопривреде за оваквом
врсто едукација кроз различите пројекте и
организације, затим стручних служби које

1.1.14. Трансфер знања и информација
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осим законских обавеза и прописаних
услова морају да покажу и докажу сврху
својих постојања и финансирања, али и
невладиног
сектора,
удружења
и
институција којима је пољопривреда
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примарна грана, трансфер знања и
едукација може за кратко време постати
навика и потреба сваког пољопривредног
произвођача.

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
Табела 1. Mере директних плаћања
Планирани
Износ
буџет за
подстицаја по
Редни Назив Шифра текућу годину
јединици мере
број
мере
мере без пренетих
(апсолутни
обавеза (у
износ у РСД)
РСД)
1.
Регреси 100.1. 1.200.000,00
2.000,00
УКУПНО
1.200.000,00

Износ
подстицаја по
Максимални
кориснику износ подршке по Пренете
(%)
кориснику (ако је обавезе
(нпр. 30%, дефинисан) (РСД)
50%, 80%)
100%
50.000,00
/

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

1.

Назив
мере

Планирани
Износ
буџет за
подстицаја по
Шифра текућу годину
јединици мере
мере без пренетих
(апсолутни
обавеза (у
износ у РСД)
РСД)

Кредитна
100.2. 1.000.000,00
подршка
УКУПНО
1.000.000,00

Износ
подстицаја по
Максимални
кориснику износ подршке по Пренете
(%)
кориснику (ако је обавезе
(нпр. 30%, дефинисан) (РСД)
50%, 80%)

/

50%

40.000,00

/

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

1.

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

Планирани
буџет за
Износ
текућу
подстицаја по
Шифра
годину без јединици мере
мере
пренетих
(апсолутни
обавеза (у
износ у РСД)
РСД)
101

2.800.000,00

/
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Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
50-100%
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по кориснику Пренете
(ако је
обавезе
дефинисан)
(РСД)
40.000,0060.000,00

/
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Управљање
ризицима
УКУПНО

104

500.000,00

/
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100%

30.000,00

/

3.300.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји
Планирани
Износ
Максимални
буџет за
Износ
подстицаја по износ подршке
текућу
подстицаја по
Редни
Шифра
кориснику
по кориснику
Назив мере
годину без јединици мере
број
мере
(%)
(ако је
пренетих
(апсолутни
(нпр. 30%,
дефинисан)
обавеза (у
износ у РСД)
50%, 80%)
(РСД)
РСД)
Подстицаји за
спровођење
одгајивачког
програма,
1.
ради
401 1.200.000,00
/
100%
1.200.000,00
остваривања
одгајивачких
циљева у
сточарству
Подстицаји за
промотивне
активности у
2.
402
100.000,00
/
100%
100.000,00
пољопривреди
и руралном
развоју
УКУПНО

Тебела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД

Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

6.800.000,00

Планирана средства за директна плаћања

1.200.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

1.000.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

3.300.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

1.300.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера
директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног
развоја
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/

Мониторинг и евалуација/надзор
реализације

Циљна група и значај промене
која се очекује за кориснике након
примене Програма
Једина циљна група на које се мере
директно односе су регисторована
пољопривредна газдинства. С' обзиром да
је буџет за сваку од понуђених мера
веома скроман, произилази да су ове мере
искључиво подстицајног карактера, више
као
врста
помоћи
и
подршке
пољопривредним
произвођачима
у
њиховим инвестиционим улагањима и
трошковима који настају у самој
производњи. Узимајући у обзир да је
општина Баточина веома мала и са малим
годишњим буџетом, директно се све то
пресликава и на предвиђени буџет за
пољопривреду, што не значи да не би
требао бити већи, у чему ће се тежити
наредних година.

Све мере које су предвиђене
локалним Програмом нису донете
случајно и насумично, већ су оне биле и у
ранијем периоду актуелне, а донете су
управо на основу истраживања које је
Канцеларија за пољопривреду спроводила
у претходном периоду. Та истраживања
су се заснивала на упитницима и
анкетама,
директним
путем
са
пољопривредним произвођачима, али и
препорука
Општинског
савета
за
пољопривреду. Ове мере су, дакле, већ
подржане
од
стране
корисника
подстицаја, а оне мере које су такође
подржане, а нису предмет Програма,
постоји могућност њиховог активирања у
наредном периоду, али тек након
повећања
општинског
буџета
за
пољопривреду. Као и до сада, пратиће се
ефекти мера и оцењивати резултати истих
на исти начин као што је већ и описано, и
у складу са тим резултатима спроводиће
се политика промена постојећих и
увођење нових.

Информисање
корисника
о
могућностима
које
пружа
Програм
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја

Промоција мера које ће бити
обухваћене локалним Програмом ће се
вршити на локалном радију, општинском
сајту, путем обавештења која ће се
постављати на огласним таблама општине
и месних заједница, као и директним
путем
приликом
регистрације
и
пререгистрације, односно подношења
захтева за републичке субвенције које
услужно
врши
Канцеларија
за
пољопривреду при Општинској управи
Баточина. Приликом расписивања Јавног
позива за подношење захтева за
подстицаје, Јавни позив ће бити ће бити
постављен у Општинском службеном
гласнику, општинском сајту и огласним
таблама.

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ
МЕРА
2.1. Назив мере: Регреси
Шифра мере: 100.1
100.1.1.
Регрес
за
репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање)
2.1.1. Образложење
У
складу
подстицајима
у
руралном развоју,
15
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самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) могу да утврђују мере
које се односе на директна плаћања за
регресе за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање). Ова мера је у
складу са националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја 2014.–
2024.
Регрес
за
репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање) –
на територији Општине Баточина гаји се
укупно 1350 говеда најчешће сименталске
расе и домаћег шареног говечета у типу
сименталца
и
неколико
десетина
холштајн расе, од тога 680 крава.
Сточарство уназад пар година бележи пад
у броју грла, а самим тим и количине
произведеног млека и меса, али се
повећава количина млека и меса по грлу,
што се може преписати побољшању у
условима гајења и бољој генетици.
Сточарска производња се углавном
одвија на малим фармама, односно на
индивидуалним
пољопривредним
газдинствима. Говедарска производња је
комбинованог карактера, већи проценат је
производња млека, а мањи меса.
Унапређење
сточарства
у
делу
унапређења расног састава говеда на
територији општине Баточина врши се за
регистрована пољопривредна газдинства,
а у циљу повећања производње и
квалитета
млека
и
меса
код
комерцијалних произвођача.

повећање производње млека и
меса;
• обезбеђивање сигурности у
производњи;
• боље коришћење расположивих
ресурса;
• јачање вертикалне интеграције у
производњи млека и меса;
• подизање стандарда живота у
руралној средини и
пољопривредних произвођача кроз
повећање и стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава.
Регресирањем
за
репродуктивни
материјал
(вештачко
осемењавање)
остварује се поправљање расног састава
говеда на територији општине у циљу
повећања производње и квалитета млека
и
меса
код
регистрованих
пољопривредних произвођача.

2.1.2. Циљеви мере

2.1.5. Економска одрживост

Реализација ове мере позитивно утиче
на економски и социјалнијални развој
руралне средине:
• подизање конкурентности
производње и стварање тржишно
одрживог произвођача;
• побољшање расног састава у
говедарству, а самим тим и

За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости
улагања.

2.1.3. Веза мера са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду
Није применљиво.
2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка
лица (индивидуални пољопривредни
произвођачи) – носиоци регистрованих
породничних
пољопривредних
газдинстава.

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник
има
регистровано
пољопривредно газдинство уписано у
16
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За реализацију ове мере корисник
је у обавези да испуни само опште
критеријуме.

2.1.7. Специфични критеријуми
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
100.1.1.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције

2.1.10. Интензитет помоћи

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове мере, већ
се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева, односно до
утрошка средстава обезбеђених за ову
намену или до краја 2017. године, a на
основу спроведеног јавног позива.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Износ регреса за
репродуктивни
материјал
(вештачко
осемењавање
говеда)
је
2.000,00
динара
по
приполодном
грлу,
а
максимално
50.000,00 РСД по кориснику.

Назив показатеља

1.

Број осемењених грла

2.

Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање)

2.1.12. Административна процедура

осемењено грло, копија потврде о активном
статусу
у
регистру
пољопривредних
газдинстава у 2017. години, копија личне
карте, оверена изјава да инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење
подстицаја.

Реализација
регресирања
за
репродуктивни материјал се спроводи на
следећи начин:
објављивање јавног позива за
подношење захтева за регрес на основу
утврђених критеријума; уз захтев се
прилаже,
картон
за
вештачко
осемењавање (признаница) о извршеном
плаћању за вештачко осемењавање у
периоду од 01.10.2016. године до
01.10.2017. године; копија пасоша за

Комисија за пријем и контролу
приспелих захтева, формирана решењем
Општинске управе општине Баточина,
утврђује да ли су испуњени прописани
услови за остваривање права на
коришћење регреса и даје председнику
општине предлог листе кандидата који
испуњавају
услове
јавног
позива.
17
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Средства се одобравају корисницима који
испуњавају услове, редом на основу
поднетих комплетних захтева до утрошка
расположивих средстава или до краја
2017. године, а рок за подношење захтева
је од 01.10.2017. до 31.10.2017. године.

свега, из чињенице да се већи део
прихода газдинства не одвија преко
рачуна. Поред високих каматних стопа
јавља се и неусклађеност рокова отплате
са роковима прилива средстава на
пољопривредним
газдинствима и
неусклађеност грејс периода са врстом
производње, односно инвестицијом.
Кредитна
подршка
путем
суфинансирања
камате
за
пољопривредне кредите представља меру
којом се пољопривредним газдинствима
омогућава лакши приступ коришћењу
кредита код пословних банака и на тај
начин се стварају повољнији економски
услови за обезбеђење неопходних импута
за
постојећу
производњу
и
за
инвестиционе активности за започињање
и
унапређење
пољопривредне
производње.

2.2. Назив мере: Кредитна подршка
Шифра мере: 100.2
100.2.1.
Суфинансирање
пољопривредне кредите

камата

ГОДИНА 2017.

за

2.2.1. Образложење
У
складу
са
Законом
о
подстицајима
у
пољопривреди
и
руралном развоју („Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
јединице локалне самоуправе могу да
утврђују мере које се односе на кредитну
подршку. Кредитна подршка ће се
реализовати суфинансирањем камата за
пољопривредне кредите.
Пољопривреда је делатност у којој
се ангажује велика количина новчаних
средстава сваке године, било да се ради о
улагању новца у репроматеријал, било да
се ради о улагању у остале инвестиције.
Констатни извори финансирања су не
само предуслов за повећање производње,
већ и за одржавање већ постојећег нивоа
производње.
Свако
комерцијално
пољопривредно газдинство које жели да
успешно послује, пољопривредни кредит
види као могућност обезбеђења готовог
новца
и
директног
улагања
у
пољопривредну производњу са циљем
остварења профита. Међутим, тренутно
банке не препознају мала и средња
газдинства,
која
домонирају
на
територији општине, као озбиљне
клијенте, већ као клијенте са већим
степеном ризика. Ово произилази, пре

2.2.2. Циљеви мере
Општи циљ мере је допринос
унапређењу пољопривредне производње,
а специфичан циљ је модернизација
производње
кроз
набавку
нове
пољопривредне механизације и опреме,
набавку квалитетног репроматеријала,
повећање површине под засадима и
другим културама, повећање сточног
фонда и друго.
2.2.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду
Није применљиво.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка
лица (индивидуални пољопривредни
произвођачи) – носиоци регистрованих
породничних
пољопривредних
газдинстава.
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Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом и пребивалиштем на
територији општине Баточина.

2.2.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости
улагања.

2.2.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник
је у обавези да испуни само опште
критеријуме.

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник
има
регистровано
пољопривредно газдинство уписано у
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.2.9. Критеријуми селекције

Интензитет помоћи је
50%
вредности камате на пољопривредни
кредит. Износ подстицаја по јединици
мере, тј. камати је до 40.000,00 динара у
зависности од вредности камате, као и
максимални износ подршке без обзира на
вредност кредита и висину камате по
кориснику кредита. Обавезе корисника
кредита су накнаде и трошкови у току
одобравања и реализације кредита, а из
буџета општине Баточина се суфинансира
камата на пољопривредни кредит.

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове мере, већ
се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева, односно до
утрошка средстава обезбеђених за ову
намену или до краја 2017. године, a на
основу спроведеног јавног позива.
2.2.10. Интензитет помоћи
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број поднетих захтева за суфинсирање камате

2.

Број одобрених захтева за суфинансирање камате

3.

Укупно реализована средства за суфинансирање камате
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2.2.12. Административна процедура

постављање
противградних
мрежа,
објеката и набавка опреме и средстава за
тестирање,
клонску
селекцију,
сертификацију,
конзервацију
и
мултипликацију садног материјала;

Реализација кредитне подршкесуфинансирање камата на пољопривредне
кредите се спроводи на следећи начин:
објављивање јавног позива за
подношење захтева за суфинансирање
камата на пољопривредне кредите на
основу утврђених критеријума; уз захтев
се прилаже, копија Уговора о кредиту
потписан у периоду од 01.10.2016. године
до 01.10.2017. године, а оригинал се
доставља на увид; фотокопију плана
отплате кредита, а оригинал се доставља
на увид; копија потврде о активном статусу

101.3.4. Изградња стакленика и набавка
опреме и/или материјала за повртарску
производњу и производњу јагодастог
воћа, као и расадничарску производњу и
цвећарство
у
заштићеном
и
полузаштићеном
простору
(набавка
конструкција за пластенике и стакленике,
високо квалитетних вишегодишњих,
вишеслојних фолија за пластенике,
система за загревање пластеника, система
за вештачко осветљавање, система за
наводњавање/одводњавање и ђубрење
водотопивим ђубривима и столова за
производњу расада) за пластенике и
стакленике;

у регистру пољопривредних газдинстава у
2017. години, копија личне карте, оверена
изјава да инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја.

Комисија за пријем и контролу
приспелих захтева, формирана решењем
Општинске управе општине Баточина,
утврђује да ли су испуњени прописани
услови за остваривање права на
коришћење
кредитне
подршкесуфинансирање камата на пољопривредне
кредите и даје председнику општине
предлог листе кандидата који испуњавају
услове јавног позива. Средства се
одобравају корисницима који испуњавају
услове, редом на основу поднетих
комплетних
захтева,
до
утрошка
расположивих средстава или до краја
2017. године, а рок за подношење захтева
је од 01.10.2017. до 31.10.2017. године.
2.3. Назив мере:
физичку имовину
газдинстава

ГОДИНА 2017.

2.3.1. Образложење
У
складу
са
Законом
о
подстицајима
у
пољопривреди
и
руралном развоју, јединице локалне
самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) могу да утврђују мере
које се односе на инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава.
Ове мере се пре свега односе на
подстицање воћарске производње и
производње у заштићеним условимапластеничка производња.

Инвестиције у
пољопривредних

Подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних
засада воћака, хмеља и винове лозе,
као и постављање противградних
мрежа, објеката и набавка опреме и
средстава за тестирање, клонску
селекцију,
сертификацију,
конзервацију и мултипликацију садног
материјала;

Шифра мере: 101
101.3.1. Подизање нових или обнављање
постојећих
(крчење
и
подизање)
производних (са наслоном) и матичних
засада воћака, хмеља и винове лозе, као и
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стакленике,
високо
квалитетних
вишегодишњих, вишеслојних фолија за
пластенике, система за загревање
пластеника, система за вештачко
осветљавање,
система
за
наводњавање/одводњавање и ђубрење
водотопивим ђубривима и столова за
производњу расада) за пластенике и
стакленике;

Педолошке,
климатске
и
хидролошке карактеристике појединих
села општине Баточина изузетно погодоју
производњи појединих сорти воћа. Иако
постоје не тако занемарљиве површине
под засадима различитих врста воћа, ту
пре свега преовладавају старе сорте и
стари засади са симболичним приносима
и израженим сваштарењем у производњи.
Највећи део ових производа буде
пласиран на локалним и регионалним
пијацама, накупцима, а највећи део се
преради у ракију. Такође, величине засада
су изузетно мале, а сваки се карактерише
мешаним сортиментом што говори о томе
да је производња екстензивна и
традиционална. Иако постоји удружење
пољопривредника,
оно
није
уско
специјализовано, па се јавља потреба за
оснивањем
новог
специјализованог
удружења воћара. Географски гледано,
подручје општине је веома погодно за
гајење шљиве, јабуке, крушке, кајсије и
дуње, те се ове културе највише и гаје.
Последњих година нагло се смањује број
стоке и земљишта под ратарским
културама
због
очигледно
мање
исплативости и тешког рада, па се
пољопривредници све више опредељују
за воћарство и заснивање нових воћњака
као перспективније производње. Како би
се овај тренд повећања правилно усмерио
и подржао, неопходно је акценат ставити
на помоћ овим произвођачима у набавци
садног и репроматеријала, едукацији,
логистици, удруживању и пласману
производа.

На територији општине Баточина
последњих година се бележи раст
производње воћа, поврћа и цвећа у
заштићеним условима пластеника и
стакленика. Ова производња се умногоме
разликује од традиционалне производње
на „отвореном“ јер је сигурнија,
исплативија, економичнија. Производња
у заштићеним условима отвара могућност
да на малим површинама произвођачи
имају „три бербе“ оних култура којима
није сезона и које тада имају много већу
цену, радно место одмах уз породични
дом, упошљавање готово целе породице,
много сигурнији пласман производа.
Близина великих градова, великих
трговинских ланаца, кванташких пијаца, а
самим тим и купаца, омогућује релативно
сигурно тржиште за продају ових
производа. Уложена средства у ову
производњу се враћају и до пет пута брже
него у било коју другу пољопривредну
производњу. Ова производња тражи
континуирани рад у току целе године, али
исто тако и зараду током целе године.
Предности се огледају у томе што
произвођачи уопште не морају да
поседују
велике
површине
под
пољопривредним земљиштем, скупу и
разноврсну механизацију, не зависе од
климатских и атмосферских прилика,
пласман је увек сигуран, цене производа
готово никада нису испод цене улагања,
производња је таква да у њој може
учествовати цела породица и постати
прави мали породични бизнис.

Изградња стакленика и набавка
опреме и/или материјала за повртарску
производњу и производњу јагодастог
воћа, као и расадничарску производњу
и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка
конструкција
за
пластенике
и
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Традиционална
ратарска
и
повртарска производња је несигурна,
често и неисплатива, скупа, тражи велика
улагања и често бар три генерације
морају учествовати активно како би се
постигао жељени ефекат, тј. заокружена
властита производња и чист профит.
Производња у заштићеним условима
омогућује да за релативно кратко време,
уз основну едукацију без великих
улагања, једна породица може живети
веома добро и имати осигурану
егзистенцију, а удруживањем ових
произвођача ствара се веома јака база за
уговарање производње, сигуран пласман
и познате цене производа.
Територија општине Баточина има
све предуслове, климатске, педолошке,
хидролошке,
географксе,
да
ова
производња буде једна од водећих у
укупној пољопривредној производњи.

ГОДИНА 2017.
подизање стандарда живота у
руралној средини и
пољопривредних произвођача кроз
повећање и стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава.

2.3.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду
Није применљиво.
2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка
лица (индивидуални пољопривредни
произвођачи) – носиоци регистрованих
породничних
пољопривредних
газдинстава.
2.3.5. Економска одрживост

2.3.2. Циљеви мере

За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости
улагања.

Реализација ове мере позитивно утиче
на економски и социјалнијални развој
руралне средине:
• подизање конкурентности
производње и стварање тржишно
одрживог произвођача;
• побољшање сортимента и услова
гајења, а самим тим и повећање
производње воћа, поврћа и цвећа;
• обезбеђивање сигурности у
производњи;
• боље коришћење расположивих
ресурса;
• јачање вертикалне интеграције у
производњи воћа, поврћа и цвећа;

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник
има
регистровано
пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом и пребивалиштем на
територији општине Баточина.
2.3.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник
је у обавези да испуни само опште
критеријуме.
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције

101.3.1.

101.3.4.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе,
као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и
средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и
мултипликацију садног материјала;
Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција
за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за
вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење
водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и
стакленике;

2.3.9. Критеријуми селекције

Износ подстицаја за набавку нових
или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних и матичних
засада воћака и винове лозе износи 100%
(без ПДВ-а) вредности садница, односно
максимум 60.000,00 РСД по кориснику.
Износ подстицаја за набавку високо
квалитетних
вишегодишњих,
вишеслојних фолија за пластенике износи
50% (без ПДВ-а) вредности купљене
фолије, односно максимум 40.000,00 РСД
по кориснику.

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове мере, већ
се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева, односно до
утрошка средстава обезбеђених за ову
намену или до краја 2017. године, a на
основу спроведеног јавног позива.
2.3.10. Интензитет помоћи

2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број поднетих захтева за набавку садница и вишегодишње фолије

2.

Број одобрених захтева за набавку садница и вишегодишње фолије

3.

Укупно реализована средства за набавку садница и вишегодишње фолије

4.

Укупан број набављених и засађених садница

5.

Број подигнутих и обновљених пластеника

23

БРОЈ XXIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

2.3.12. Административна процедура

ГОДИНА 2017.

самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) могу да утврђују мере
које се односе на повраћај премије
осигурања усева, плодова, вишегодишње
засада, расадника и животиња. Ова мера
је у складу са националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја 2014.–
2024.

Мера ће бити спроведена од стране
Општинске управе општине Баточина, а
на основу јавног позива који расписује
председник општине. Средства се
одобравају корисницима који испуњавају
услове, редом на основу поднетих
комплетних
захтева,
до
утрошка
расположивих средстава или до краја
2017. године, а рок за подношење захтева
је од 01.10.2017. до 31.10.2017. године за
инвестицију
101.3.4.,
односно
од
01.10.2017 до
30.11.2017. године за
инвестицију 101.3.1.
Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране
комисије за пријем и контролу приспелих
захтева, формиране решењем Општинске
управе општине Баточина, која ће
утврдити да ли су испуњени прописани
услови
у
смислу
комплетности,
административне
усаглашености
и
прихватљивости инвестиције. Захтеви
који испуњавају услове и прихватљиви
су, биће финансирани до висине
средстава назначених за ову меру.
Исплата средстава врши се на основу
решења председника општине, а на
основу предлога листе кандидата који
испуњавају услове јавног позива коју даје
комисија.

Осигурање
усева,
плодова,
вишегодишње засада, расадника и
животиња;

2.4. Назив мере: Управљање ризицима

Штете
на
пољопривредним
усевима, стоци и другим ресурсима
редован су пратилац пољопривредне
производње, посебно од елементарних
непогода на усевима и болести код стоке.
Штете
већег
обима
превазилазе
могућност
санирања
од
стране
произвођача и могу озбиљно да угрозе
опстанак газдинстава, а тиме и дугорочно
одрживи развој производње. Мали број
пољопривредних
газдинстава
врши
осигурање пољопривредне производње и
користи могућност регресирања премија
осигурања. Мера је предложена од стране
Савета за пољопривреду општине
Баточина и треба да донесе позитиван
ефекат у смислу повећања броја
корисника и прихватања мере као реалну
потребу у односу на микро и макро
климатске појаве и друге негативне
утицаје на пољопривредну производњу.

Шифра мере: 104

2.4.2. Циљеви мере

104.3.
Осигурање
усева,
плодова,
вишегодишњих засада, расадника и
животиња

Реализација ове мере позитивно утиче
на економски и социјални развој руралне
средине:
• подизање конкурентности
производње и стварање тржишно
одрживог произвођача;
• обезбеђивање сигурности у
производњи;

2.4.1. Образложење
У
складу
подстицајима
у
руралном развоју,

са
Законом
о
пољопривреди
и
јединице локалне
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•

породничних
газдинстава.

подизање стандарда живота у
руралној средини и
пољопривредних произвођача кроз
стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава.
Повраћајем премије осигурања за
усеве, плодове, вишегодишње засаде,
расаднике и животиње, циљ је да се
пружи
подршка
пољопривредним
произвођачима да осигурају своје усеве и
стоку чиме се обезбеђује смањивање
дугорочно негативних последица штета
проузрокованих природним непогодама и
другим ванредним догађајима.

ГОДИНА 2017.
пољопривредних

2.4.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости
улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник
има
регистровано
пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом у 2017. години и
пребивалиштем на територији општине
Баточина.

2.4.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду

2.4.7. Специфични критеријуми

Није применљиво.

За реализацију ове мере корисник
је у обавези да испуни само опште
критеријуме.

2.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка
лица (индивидуални пољопривредни
произвођачи)– носиоци регистрованих
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
104.3.

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.4.9. Критеријуми селекције
2.4.10. Интензитет помоћи
Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове мере, већ
се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева, односно до
утрошка средстава обезбеђених за ову
намену или до краја 2017. године, a на
основу спроведеног јавног позива.

Износ подстицаја за инвестицију
осигурања од штета на усевима,
плодовима, вишегодишњим засадима,
расадницима и животињама износи 100%
(без пореза на премије неживотног
осигурања) вредности полисе осигурања,
односно максимум 30.000,00 РСД по
кориснику.
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2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број ха осигураних од штета на усевима,
расадницима

3.

Укупан број подржаних газдинстава за регрес премије осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње

2.4.12. Административна процедура

плодовима, вишегодишњим засадима,

средстава или до краја 2017. године, а рок
за подношење захтева је од 01.10.2017. до
31.10.2017. године.

Реализација
мере
повраћаја
премије осигурања од штета на усевима,
плодовима, вишегодишњим засадима,
расадницима и животињама се спроводи
на следећи начин:
објављивање јавног позива за
подношење захтева за повраћај премије
полисе осигурања на основу утврђених
критеријума; уз захтев се прилаже, копија
полисе осигурања издата од стране
друштва за осигурање код кога је
подносилац осигуран у периоду од
01.10.2016. до 01.10.2017. године, а
оригинал се доставља на увид; потврда о
извршеном плаћању укупне премије
осигурања, копија потврде о активном

2.5. Назив мере: Подстицаји за
спровођење одгајивачких програма,
ради
остваривања
одгајивачких
циљева у сточарству
Шифра мере: 401
2.5.1. Образложење
У
складу
са
Законом
о
подстицајима
у
пољопривреди
и
руралном развоју, јединице локалне
самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) могу да утврђују мере
које се односе на подстицаје за
спровођење одгајивачких програма, ради
остваривања одгајивачких циљева у
сточарству. Ова мера је у складу са
националном Стратегијом пољопривреде
и руралног развоја 2014.– 2024.

статусу
у
регистру
пољопривредних
газдинстава у 2017. години, копија личне
карте, оверена изјава да инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење
подстицаја.

Комисија за пријем и контролу
приспелих захтева, формирана решењем
Општинске управе општине Баточина,
утврђује да ли су испуњени прописани
услови за остваривање права на
коришћење регреса полисе осигурања
пољопривредне производње и даје
председнику општине предлог листе
кандидата који испуњавају услове јавног
позива.
Средства
се
одобравају
корисницима који испуњавају услове,
редом на основу поднетих комплетних
захтева, до утрошка расположивих

Подстицаји
за
спровођење
одгајивачких
програма,
ради
остваривања одгајивачких циљева у
сточарству;
Одгајивачки циљеви у сточарству
утврђују се одгајивачким програмима.
Као главне одгајивачке циљеве треба пре
свега
издвојити
повећање
продуктивности домаћих животиња,
измена и побољшање расног састава као и
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спречавање смањења бројног стања
домаћих
животиња.
Ситуација
у
сточарству последњих година је изузетно
лоша и постоји тренд смањења броја грла
свих врста стоке.
Како би се остварили одгајивачки
циљеви у сточарству, дефинишу се мере
као што су: контрола продуктивности
приплодних и квалитетних приплодних
домаћих
животиња,
одабирање
и
производња приплодних и квалитетних
приплодних
домаћих
животиња,
одабирање и коришћење квалитетних
мушких и женских приплодних домаћих
животиња за производњу, испитивање
преношења особина на потомство
квалитетних
приплодних
домаћих
животиња, контролисано размножавање
домаћих животиња, вођење матичне
евиденције
домаћих
животиња,
производња и увођење у производњу
других раса и новостворених раса и
хибрида домаћих животиња, као и друге
одгајивачке и зоотехничке мере.
Све
дефинисане
мере
на
територији
јединица
локалних
самоуправа спроводе основне одгајивачке
организације које су управо темељ и
гарант остваривања одгајивачких циљева
у сточарству. Нажалост, да би могле
несметано да функционишу и испоштују
све законом прописане стандарде,
основне одгајивачке организације морају
да обезбеде финансијска средства за
несметан рад. Та средства могу да остваре
на два начина: наплатом услуга које
пружају
сточарима
и
делом
од
Министарства пољопривреде и заштите
животне средине. Обзиром да су средства
Министарства недовољна, једини начин
је максимално повећање цене услуге
према крајњем кориснику, тј. сточару.
Како би се омогућио несметан рад
основних одгајивачких организација и
смањила потраживања од сточара, Савет
за пољопривреду општине Баточина је

ГОДИНА 2017.

предложио да се послови основних
одгајивачких организација финансирају
из општинског буџета, за шта су
обезбеђена финансијска средства.
2.5.2. Циљеви мере
Реализацијом ове мере омогућиће
се
несметано
и
квалитетно
функционисање основне одгајивачке
организације, а самим тим и остваривање
одгајивачких циљева у сточарству на
територији
општине
Баточина.
Финансирањем мера које спроводи
основна
одгајивачка
организација,
обезбедиће се средства за несметан и
готово свакодневни обилазак и рад на
терену код пољопривредних произвођача,
спровођење
мера
у
просторијама
организације, набавка квалитетне опреме
неопходне за спровођење мера, смањиће
се потраживања према сточарима јер ће
цене услуга бити минималне, чиме ће ова
мера осим директног позитивног ефекта
на развој сточарства и индиректно
помоћи
индивидуалним
сточарским
газдинствима.
2.5.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду
Није применљиво.
2.5.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су носиоци
остваривања одгајивачких циљева у
сточарству, тј. основне одгајивачке
организације.
2.5.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости
улагања.
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основне одгајивачке организације врши
на територији општне Баточина и да
поседује
Петогодишњи
одгајивачки
програм оверен од стране Института за
сточарство.

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник је уписан у Агенцији за
привредне регистре, има Решење о упису
у Регистар одгајивачких организација и
организација са посебним овлашћењима
да испуњава услове за обављање послова
Основне одгајивачке организације које
издаје Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, да послове
.

2.5.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник
је у обавези да испуни само опште
критеријуме

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

мере
401

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања
одгајивачких циљева у сточарству

2.5.9. Критеријуми селекције

2.5.10. Интензитет помоћи

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове мере, већ
се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева, односно до
утрошка средстава обезбеђених за ову
намену или до краја 2017. године, a на
основу спроведеног јавног позива.

Износ
подстицаја
за
мере
спровођења одгајивачких програма, ради
остваривања одгајивачких циљева у
сточарству износи 100% вредности
реализованих мера, односно максимум
1.200.000,00 РСД по кориснику.

2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број урађених селекцијских смотри код великих и малих преживара

2.

Укупан број урађених линеарних оцена првотелки

3.

Укупан број урађених контрола млечности уматичених крава

4.

Укупан број урађених контрола биковских мајки

5.

Укупан број урађених перформанс тестова бикова

6.

Укупан број урађених контрола продуктивности оваца
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2.5.12. Административна процедура

Шифра мере: 402

Реализација мере за спровођење
одгајивачких програма, ради остваривања
одгајивачких циљева у сточарству се
спроводи на следећи начин:
објављивање јавног позива за
подношење захтева за подстицаје за меру
спровођења одгајивачких програма, на
основу утврђених критеријума; уз захтев
се прилаже и доказ о спроведеним мерама
оверен од стране основне одгајивачке
организације у периоду од 01.10.2016. до
01.10.2017. године; фотокопија Решења о
упису у Агенцију за привредне регистре,
фотокопија Решења о упису у Регистар
одгајивачких организација и организација
са посебним овлашћењима да испуњава
услове за обављање послова Основне
одгајивачке организације, фотокопија
Петогодишњег одгајивачког програма
овереног од стране Института за
сточарство и оверена изјава да инвестиција

402.1.
Информативне
активности:
сајмови,
изложбе,
манифестације,
студијска путовања
2.6.1. Образложење
У
складу
са
Законом
о
подстицајима
у
пољопривреди
и
руралном развоју, јединице локалне
самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) могу да утврђују мере
које се односе на информативне
активности:
сајмови,
изложбе,
манифестације, студијска путовања. Ове
мере се пре свега односе на праћењу
нoвих технологија, иновација, стручном
усавршавању и константном трансферу
знања и информација.
Обзиром да су удружења грађана
непрофитне организације окупљене око
заједничког циља, у овом случају
удружења из области пољопривреде,
Општина Баточина је препознала потребу
да чланови удружења одласком на
стручне сајмове, манифестације и
студијска путовања могу да унапреде
своја знања и вештине које ће директно
применити у својој производњи, али и да
организацијом
смотри
и
изложби
удружења раде на промоцији својих
производа. Са тим у вези, Општина
Баточина ће помоћи финансијски сва
удружења из области пољопривреде око
трошкова
одласка
на
сајмове,
манифестације и студијска путовања, али
и организације смотри и изложби.

није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја.

Комисија за пријем и контролу
приспелих захтева, формирана решењем
Општинске управе општине Баточина,
утврђује да ли су испуњени прописани
услови за остваривање права на
коришћење
подстицаја
за
меру
спровођења одгајивачких програма и даје
председнику општине предлог листе
кандидата који испуњавају услове јавног
позива.
Средства
се
одобравају
корисницима који испуњавају услове,
редом на основу поднетих комплетних
захтева, до утрошка расположивих
средстава или до краја 2017. године, а рок
за подношење захтева је од 01.10.2017. до
31.10.2017. године.
2.6. Назив мере: Подстицаји
промотивне
активности
пољопривреди и руралном развоју

2.6.2. Циљеви мере
Општи циљеви
• развој пољопривреде и руралних
подручја заснован на промоцији и
понуди;

за
у
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•

функционално повезивање свих
актера у области пољопривреде;
• доступност и упознавање са нoвим
технологијама, иновацијама и
стручном усавршавању;
Специфични циљеви
• повећање нивоа знања и вештина
сеоског становништва;
• упознавање и примена нових
технологија и иновација;
• лична промоција и вредновање
постигнутих резултата;

ГОДИНА 2017.

2.6.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није
потребно подносити бинзнис план или
пројекат о економској одрживости
улагања.
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник је уписан у Агенцији за
привредне регистре, и регистрован као
удружење из области пољопривреде са
седиштем на територији општине
Баточина.

2.6.3. Веза мере са националним
програмима за рурални развој и
пољопривреду

2.6.7. Специфични критеријуми

Није применљиво.

За реализацију ове мере корисник
је у обавези да испуни само опште
критеријуме.

2.6.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава су
удружења из области пољопривреде.
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
402.1.

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања

2.6.9. Критеријуми селекције

2.6.10. Интензитет помоћи

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове мере, већ
се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева, односно до
утрошка средстава обезбеђених за ову
намену или до краја 2017. године, a на
основу спроведеног јавног позива.

Износ подстицаја за промотивне
активности у пољопривреди и руралном
развоју су 100% вредности мере (без
ПДВ-а), односно максимум 100.000,00
РСД по кориснику.
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2.6.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број организованих манифестација, сајмова, изложби и студијских путовања

2.

Број пољопривредника који су имали учешћа у овим активностима

2.6.12. Административна процедура
Реализација мере подстицаја за
промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју се спроводи на
следећи начин:
објављивање јавног позива за
подношење захтева за мере подстицаја за
промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју, на основу утврђених
критеријума; уз захтев се прилаже и
фотокопија Решења о упису у Агенцију за
привредне регистре, фактура, односно
доказ о извршеном плаћању за трошкове
пута или организације манифестације, као
и оверена изјава да инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја.
Комисија за пријем и контролу
приспелих захтева, формирана решењем
Општинске управе општине Баточина,
утврђује да ли су испуњени прописани
услови за остваривање права за
коришћење
мере
подстицаја
за
промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју и даје председнику
општине предлог листе кандидата који
испуњавају
услове
јавног
позива.
Средства се одобравају корисницима који
испуњавају услове, редом на основу
поднетих
комплетних
захтева,
до
утрошка расположивих средстава или до
краја 2017. године, а рок за подношење
захтева је од 01.10.2017. до 31.10.2017.
године.
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III Идентификациона картa
Табела: Oпшти подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника / површина, км²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 –
100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем
Основно образовање
Средње образовање
Више и високо образовање
Учешће пољопривредног у укупном становништву
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
32

Вредност, опис
показатеља

Извор
податка
и година

-

рзс* 2013
рзс* 2013

Регион
Шумадије и
Западне Србије
Шумадијски
Баточина
136
11
12
/

11639
3736
86
-3,77
Не постоји
податак
5
4,64
43
135,20
19,19

рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013
Правилник

рзс**
2011
рзс* 2011
рзс* 2011
рзс**
2011
рзс**
2011
рзс**
2011
рзс**
2011
рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013

23,56
49,33
7,71

рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013

13

Процена
2015

Брежуљкастo-

Интерни
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Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)
Просечна количина падавина
Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години
Посечена дрвна маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства
- правна лица и предузетници
Коришћено пољопривредно земљиште –КПЗ
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало
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брдски
Гајњача и
смоница
Умереноконтинентална
651 л/м2

2010
Интерни
2010
Интерни
2010
Интерни
Интерни
11,4°
2010
Реке Лепеница и Интерни
В. Морава,
2010
водотокови 2.
реда (потоци)
1700,20
рзс* 2013
12,5
рзс* 2013
/
рзс* 2013
467
рзс* 2013

1769
981 укупно
978 породична
3 правна лица
99,83
0,26

рзс***
2012
Управа за
трезор
2017

рзс***
2012
77,98
2012
6012 ха (87,95%) рзс***
Оранице и
2012
баште;
462 ха (6,75%)
Ливаде и
пашњаци;
228 ха (3,33%)
Воћњаци;
37 ха (0,54%)
Виногради;
1 ха (0,01%)
Остало;
4301 ха (71,54%) рзс***
Жита;
2012
381 ха (6,33%)
Индустријско
биља;
6835
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63 ха (1,04%)
Поврће;
1267 ха (21,07%)
Крмно биље;

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају
КПЗ
Одводњавана површина КПЗ
Наводњавана површина КПЗ

3,87
0
Нема података
40
0
35

Површина пољ.земљишта у државној својини на
територији АП
Површина пољ.земљишта у државној својини која се
даје у закуп:
- физичка лица (%)
- правна лица (%)

275,00
174,28
90,9 : 9,1

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

Трактори, комбајни, прикључне машине

Пољопривредни објекти

1414 говеда;
7382 свиње;
5980 овце;
626 козе;
52362 живина;
3155 кошнице
пчела;
1283 трактори;
116 комбајни;
5757
прик.машине;
4549

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту
биља

34

0 хладњаче;
2 сушаре;
0 стакленици;
135 пластеници;
4806 ha (1414
ПГ), минерална
ђубрива;
650 ha (586 ПГ),
стајњак;
4204 ha (1259
ПГ), средства за
зашт.биља;

рзс***
2012
интерни
интерни
рзс***
2012
Интерни
2012
рзс***
2012
Интерни
2017
Интерни
2017
Интерни
2017
рзс***
2012

рзс***
2012
рзс***
2012
рзс***
2012
рзс***
2012
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Чланови газдинства и стално запослени на газдинству:
(на породичном ПГ : на газдинству правног лица /
предузетника)
Годишње радне јединице
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
Производња пољопривредних производа (количина):
- биљна производња

-

сточарска производња

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева
Поште и телефонски претплатници
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре

ГОДИНА 2017.
3771
99,92 : 0,8
1443
0 зем. задруга;
3 удружење;
14480 кукуруз;
6173 пшеница;
3327 кромпир;
4324 луцерка;
2143 ливаде;
220 пашњаци;
2838 детелина;
1335 шљива;
284 јабука;
2318 грожђe;
Не постоје
валидни подаци

рзс***
2012
рзс***
2012
рзс***
2012
Интерни
2017
рзс***

2012

интерни

73140
4 поште
3605
претплатника

рзс* 2013
рзс* 2013

2347
927
260
0

рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013
рзс* 2013

Не постоје
валидни подаци

интерни

Предшколске
рзс* 2013
установе - 9,
Основна школа 10, Средња
школа -1.
576
рзс* 2013
576
рзс* 2013

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
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Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Газдинства која обављају друге профитабилне
активности
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да / не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем

1395
69
0
Да
око 80 / око 150

рзс*

2013рзс***
рзс***
2012
рзс* 2013
Интерни
ПССС

Баточина, на седници одржаној дана
20.09.2017. године, донело је

Овај Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја Општине
Баточина за 2017. годину објавити у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина”.

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-935/17-01 од 20.09.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

I

Никола
Несторовић,
дипломирани
правник
из
Крагујевца, поставља се за
начелника Општинске управе
општине Баточина, на период
од пет година.

II

Именовани ступа на положај
даном доношења решења.

III

Решење
објавити
у
,,Службеном
гласнику
општине Баточина“.

_________________________
На основу члана 49. став 2.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број 21/2016), члана 46. став 1. тачка
7. и члана 56. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.закон и
101/2016), члана 71. став 1. тачка 8. и
члана 77. ставв1. Статута општине
Баточина (,,Сл. гласник општине
Баточина“, бр. 10/08, 5/15) и члана 6.
став 1. тачка 8. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(,,Сл. гласник општине Баточина#, бр.
10/16), Општинско веће општине

Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у одредбама
члана 49. став 2. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број 21/2016), којима је прописано да
градско, односно општинско веће
поставља и разрешава начелника
управе и заменика начелника управе,
у одредбама члана 46. став 1. тачка 7.
36

БРОЈ XXIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон и 101/2016), које проппсују
да општинско веће поставља и
разрешава
начелника
општинске
управе, односно начелника управе за
поједине области, а чланом 56. став 1.
истог Закона, прописано је да
начелника општинске управе, односно
управе за поједине области поставља
општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
Одредбе члана 71. став 1. тачка
8. Статута општине Баточина (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15) одређују општинско веће
поставља и разрешава начелника
Општинске
управе,
односно
начелника
управе
за
поједине
области, док одредбе члана 77. став 1.
Статута општине Баточина одређујују
начелника
Општинске
управе
поставља Општинско веће, на основу
јавног огласа, на 5 година, и одредбе
члана 6. став 1. тачка 8. Пословника о
раду Општинског
већа општине
Баточина
(,,Сл. гласник општине
Баточина“, бр. 10/16), прописују да
Општинско
веће
поставља
и
разрешава начелника Општинске
управе.
Општинско веће општине
Баточина Одлуком о оглашавању
јавног конкурса за попуњавање
положаја број 020-809/17-01 од
25.08.2017. године расписало је јавни
конкурс
за
избор
начелника
Општинске управе општине Баточина.
Конкурсна
комисија,
формирана Решењем Општинског
већа општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'' број 22/17) са
задатком да спроведе изборни
поступак за попуњавање положаја
начелника
Општинске
управе

ГОДИНА 2017.

општине Баточина, по окончаном
изборном поступку, Општинском
већу доставила је листу кандидата за
избор начелника Општинске управе
број 020-932/17-01 од 19.09.2017.
године са Записником о спроведеном
изборном поступку.
Са утврђене листе кандидата
Општинско веће општине Баточина је
изабрало
јединог
рангираног
кандидата
Николу
Несторовића,
дипломирани правник из Крагујевца,
са просечном оценом 3 (три) јер у
потпуности
испуњава
стручне
оспособљености, знања и вештине,
односно сва мерила за избор
начелника.
Одредбе члана 97. став 2.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број 21/2016) одређују да Општинско
веће доноси одлуку о избору
кандидата у року од 15 дана од дана
пријема листе кандидата.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог
решења није допуштена жалба али се
може покренути Управни спор пред
Уиравним судом, у року од 30 дана од
дана пријсма овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-73/17-01 од 20.09.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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