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156.
На основу члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 18/2008) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист
општине Бач“ број 18/2008),
Општинско веће општине Бач на 19. седници од 27.10.2014. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
I
Разрешава се Валентина Ситнић, дипломирани правник из Бача, са функције начелника
Општинске управе Бач.
II
До окончања поступка избора начелника Општинске управе Бач по јавном конкурсу, послове
начелника обављаће Тања Мијић, дипломирани правник из Оџака, запослена у Општинској управи
Бач на радном месту руководиоца Одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске
послове.
III
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 020-45-193/2014-II
Дана: 27.10.2014.
Oпштинско веће општине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.
_______________________________

157.
На основу члана 44. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007 i 83//2014) члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014) и члана 2. Oдлуке о Општинском већу општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 18/2008),
Општинско веће општине Бач на 19. седници од 27. октобра 2014. године донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИЈЕ, УГОВОРЕ И ДРУГЕ ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ ЗАКЉУЧЕНЕ У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Одлуком о давању сагласности на инвестиције, уговоре и друге правне послове закључене у
име и за рачун општине Бач (у даљем тексту: Одлука) уређује се поступак закључивања уговора и
других правних послова чија је једна уговорна страна општина Бач, као и поступак спровођења радова када се као инвеститор јавља општина Бач.
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Члан 2.
Сагласност из става 1. овог члана може бити претходна и накнадна.
Члан 3.
У име и за рачун општине Бач правне послове из става 1. члана 1. закључује председник
општине, или лице које он опуномоћи, уз претходну сагласност Општинског већа општине Бач.
Члан 4.
Општинско веће даје накнадну сагласност на уговоре закључене до дана доношења ове
Одлуке, и то:
 Уговор о донаторству број 020-46/2014-III од 16.05.204. године, закључен између АД „Агробачка“ Бач у реструктурирању, као донатора, и Општине Бач, као примаоца донације, на
износ од 50.000,00 динара, ради превазилажења потешкоћа примаоца донације у финансирању материјалних трошкова;
 Уговор о јавној набавци услуга – адвокатске услуге број 404-14/2014-III од 09.06.2014. године, закључен након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности између Општине
Бач, као примаоца услуге и Адвоката Николе Шијана из Новог Сада, као даваоца услуге, на
износ од 330.000,00 динара без ПДВ-а , ради пружања адвокатских услуга;
 Уговор о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Бач за 2013. годину
број 020-53/2014-III од 12.06.2014. године, закључен између ДОО „Србо Аудит“ Београд и
Општине Бач, на износ од 190.000,00 динара;
 Уговор о додели јавне набавке мале вредности – набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглих лица на територији општине Бач број 02055/2014-III од 22.07.2014. године, између општине Бач и СПД „Медар“ Бач, на износ од
2.599.297,90 динара, или појединачно:
 Општина Бач – Горан Штрбац, уговор број 020-56/2014-III од 24.07.2014. године, на
износ од 440.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Мирослав Папић, уговор број 020-57/2014-III од 24.07.2014. године,
на износ од 300.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Данило Росић, уговор број 020-58/2014-III од 24.07.2014. године, на
износ од 440.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Драгица Шолић, уговор број 020-59/2014-III од 24.07.2014. године, на
износ од 300.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Рада Павасовић, уговор број 020-60/2014-III од 24.07.2014. године, на
износ од 240.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Борка Ихас, уговор број 020-61/2014-III од 24.07.2014. године, на
износ од 240.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Раде Аџић, уговор број 020-62/2014- III од 24.07.2014. године, на износ
од 440.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Јасмина Шушкало, уговор број 020-63/2014-III од 24.07.2014. године,
на износ од 300.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Радослав Војновић, уговор број 020-64/2014-III од 24.07.2014. године,
на износ од 250.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Општина Бач – Жељко Новаковић, уговор број 020-65/2014-III од 24.07.2014. године,
на износ од 250.000,00 динара са ПДВ-ом;
 Уговор о периодичном сервисирању система техничке заштите број 020-67/2014 од
28.07.2014. године, између општине Бач и а.д. „Варност фитеп“, у износу од 40 евра по једној
услузи у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан сервисирања;
 Уговор о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта број
020-69/2014 од 15.07.2014. године између Општине Бач и ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад, на
износ од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а;
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Уговор о јавној набавци радова број 020-70/2014-III од 13.08.2014. године, између општине
Бач и ДОО „Слован прогрес“ Селенча, ради изградње атарских путева, на износ од
29.617.390,01 динар без ПДВ-а;
Уговор о јавној набавци лож – уља број 020-76/2014-III од 01.09.2014. године, између
општине Бач и Нафтне индустрије Србије а.д., у износу од 117,58 динара / литру без ПДВ-а;
Уговор о јавној набавци услуга надзора изградње и уређења атарских путева, између
општине Бач и ДОО „Гро статик“ Београд број 020-77/2014-III од 04.09.2014. године, у
износу од 0,49% од вредности висине најповољније понуде по јавној набавци радова;
Уговор о о закупу медијског простора број 020-79/2014-III од 18.09.2014. године, између
општине Бач и ДОО „Лукмес“ Оџаци, на износ од 30.000,00 динара месечно на име закупа
страница и 12.000,00 динара месечно на име 500 примерака „Наших новина“;
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине

Бач“.
Број: 020-45-195/2014-II
Дана: 27.10.2014.
Oпштинско веће општине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.
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