
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
 
 
 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Предлог за доношење Решења о именовању председника Саветa за 
буџет и финансије 

 
У складу са чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј, предлажем 

Скупштини општине Бечеј да донесе Решење о именовању председника Саветa за буџет и 
финансије, у тексту како је предложено у предлогу решења. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 
Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 1. Статута 

општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  
 

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

 
Др Слободан Димитров, који је за председника Савета за буџет и финансије 

именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-78/2021 од 19.10.2020. године, 
поднео је 22.06.2021. године оставку на своју функцију, што је скупштина општине 
констатовала решењем број I 02-79/2021 од 29.06.2021. године. 

 
На основу изнетог, у складу са предлогом одборничке гупе Српска напредна 

странка Александар Вучић-За нашу децу предлажем да Скупштина општине Бечеј за 
председника Савета за буџет и финансије именује лице наведено у диспозитиву предлога 
решења. 

 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број:I 02-105/2021 
Дана: 24.09.2021. године                                                     Игор Киш с.р.        
          Б Е Ч Е Ј 

 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 
81/2020-Одлуке УС РС), члана 38. став 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј”, бр. 5/2019) и члана 43. и 44. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019 и 24/2020), 
Скупштина општине Бечеј је, на ______ седници одржаној ________.2021. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника  
Савета за буџет и финансије 

 
I 

 Именује се ЖЕЉКО КОВАЧЕВ из Бечеја за председника Савета за буџет и 
финансије на мандатни период на који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  
 

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

 
Др Слободан Димитров, који је за председника Савета за буџет и финансије 

именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-78/2021 од 19.10.2020. године, 
поднео је 22.06.2021. године оставку на своју функцију, што је скупштина општине 
констатовала решењем број I 02-79/2021 од 29.06.2021. године. 
 

Председник скупштине општине је на предлог одборничке групе Српска напредна 
странка Александар Вучић-За нашу децу од 20.09.2021. године, предложио да се уместо 
др Слободана Димитрова за новог председника Савета за буџет и финансије именује 
Жељка Ковачева из Бечеја.  
 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштине 
општине Бечеј од 24.09.2021. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  

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


