


      
 

ПРЕДЛОГ 
На основу члана 12. став 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 

5/19) и члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени 
лист општине Бечеј“ број 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018), Скупштина 
општине Бечеј је, на _____ седници одржаној дана ____________. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е о другој измени решења 
о образовању Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у 

закуп грађевинског земљишта  
  

I 
  

НИКОЛИНА ЛАКИЋ, разрешава се дужности члана Комисије. 
 

II 
 

 
У Комисију се именују следећа лица: 

 
1. БИЉАНА ГАГИЋ, дипломирани правник-председник 
2. ДУШАН ЈОВАНОВИЋ-члан 
 

Мандат новоизабраног председника и члана траје до истека мандата Комисије 
(11.02.2025. године). 

 
III 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 11.02.2021. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о образовању 

Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давање у закуп грађевинског 
земљишта којим је за председника комисије именована Ксенија Гложански, дипломирани 
правник а за члана Николина Лакић. Ксенија Гложански је дана 18.06.2021. године поднела 
писмену оставку на функцију председника Комисије, што је Скупштина општине Бечеј и 
констатовала и донела Решење о истом на својој седници дана 29.06.2021.  

Одворничка група Српска напредна странка-Александар Вучић-За нашу децу је дана 
20.07.2021. године поднела предлог Скупштини општине Бечеј да се за председника комисије 
именује Биљана Гагић, дипломирани правник, да се Николина Лакић разреши са места члана 
комисије и да се уместо ње за члана комисије именује Душан Јовановић. 

Скупштина општине Бечеј је дана 31.08.2015. године донела Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, којом је прописано да 
Скупштина општине Бечеј на предлог Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе образује комисију за спровођење поступка јавног надметања, поступка  
прикупљања понуда јавним огласом и поступка непосредне погодбе ради отуђења, размене и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је 
Скупштини општине Бечеј да донесе Решење о другој измени Решења о образовању Комисије 
за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта и да за 
председника комисије именује Биљану Гагић, дипломираног правника, да се Николина Лакић 
разреши са места члана комисиј и да се уместо ње именује Душан Јовановић. 
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе и на основу члана  12. став 2. Статута општине 
Бечеј и члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта донела 
решење као у диспозитиву. 
 



 
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                      Игор Киш                 
Број: I _________ 
Дана: ______.2021. године                 
    Б  Е  Ч  Е  Ј 












