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185.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. и 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (,,Сл. Гласник РС“ 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), члана 62.
Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ бр., 2/2019 ), Општинско веће општине Бач на 2.
седници од дана 18. септембра 2020. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ БАЧ
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају начелнику Општинске управе Бач, Валентини Ситнић
дипломираном правнику из Бача, са даном 18. септембром 2020. године, из разлога поднете оставке.
Ова Решење има се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Образложење:
Решењем о постављењу Начелника општинске управе Бач бр: 020-3-62/2018-II од дана, 07. марта
2018. године, Општинско Веће општине Бач, поставило је Валентину Ситнић , дипломираног правника
из Бач за Начелника општинске управе Бач, на период од 5 година.
Чланом 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (,,Сл. Гласник РС“ 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон) прописано је да
службенику престаје рад на положају подношењем писмене оставке а чланом 53. истог закона
прописано је између осталог да се престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган
надлежан за постављење службеника на положају а то решење садржи образложење са разлозима због
којих је рад на положају престао и дан кад је престао рад на положају.
С обзиром да је Валентина Ситнић, начелник Општинске управе, дана 15. септембра 2020. године
поднела писану оставку, Општинско веће општине Бач је донело решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жалба није допуштена, већ се може
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од достављања овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-126/2020-II
Дана: 18. септембра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Председник општине Бач
Др Стева Панић с.р.
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186.
На основу члана 56. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (“Сл гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др закон),
Општинско веће општине Бач, на 2. седници, одржаној дана 18. септембра 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
ПОСТАВЉА СЕ Шпиро Шоргић, дипломирани правник за вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Бач.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Бач
почев од дана 21. септембра 2020. године, а најдуже три месеца.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-127/2020-II
Дана: 18. септембра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Председник општине Бач
Др Стева Панић, с.р.

187.
На основу члана 53. Закона о правобранилаштву ( „Службени гласник РС“, број 55/14), члана 62.
став 1. тачка 14. Статута Општине Бач („Службени лист општине Бач“, 2/2019) и члана 10. Одлуке о
општинском правобранилаштву Општине Бач („Службени лист општине Бач“, број: 26/2020),
Општинско веће општине Бач, на 2. седници одржаној дана 18. септембра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Валентина Ситнић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом из Бача,
поставља се за Општинског правобраниоца општине Бач, на период од 5 (пет) година, почев од дана 19.
септембра 2020. године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-128/2020-II
Дана: 18. септембра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Председник општине Бач
Др Стева Панић, с.р.
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188.
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 2 Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и
95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине БАЧ (у даљем тексту: Комисија), доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег
закупа на територији општине БАЧ, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2020. годину за давање
у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то:

Култура
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК

Класа
2
3
4
5
6
7
2
3
4

Цена ЕУР
223,47
198,91
176,81
154,71
125,24
103,14
44,69
39,78
35,36

2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj
својини на територији општине БАЧ је на основу табеле из тачке 1. утврдила висину
закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу
права пречег закупа по основу сточарства планираних Годишњим програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2020.
годину.
3. Овај закључак објавити у Службеном листу општине БАЧ или на огласној табли Општинске
управе БАЧ, као и на званичној интернет страници општине БАЧ.
Образложење
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине БАЧ, образована Решењем Општинског већа број 020-3-124/2018-III од 20.06.2018.
године, имала је задатак да утврди висину закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини
које се даје у закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња, a које је планирано
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине БАЧ за 2020. годину.
Одредбама члана 64a став 19, 20 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је
закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно постигнута
цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег
закупа по основу власништва на домаћим животињама је просечно постигнута цена закупа по хектару,
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с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа
по хектару на територији Републике Србије у последње три године. Просечно постигнута цена закупа
по хектару је просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно
земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне
самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена закупа
пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. Висину
закупнине утврђује јединица локалне самоуправе.
При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права
пречег закупа власницима домаћих животиња , а имајући у виду наведену законску одредбу, како је
Општина БАЧ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на
основу тога износи 261,98 евра по хектару, односно 30.806,23 динара по хектару, а која цена одговара
квалитету ЊИВА 4.класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе.
Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од просечне цене
закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, закупнина се утврђује у
висини од 198,91 евра по хектару, односно 23.389,83 динара по хектару, који износ представља просечну
цену закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године. Наведена цена одговара
квалитету ЊИВА 3. класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је
приказано у наведеној табели.
Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка.
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Број: 320-2-12/2020-IV-03
Датум: 18.09.2020. године
ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
Иван Ловас, с.р.

.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич

