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                                                                           СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: Предлог за доношење Решења о констатовању престанка дужности члана 
Комисије за родну равноправност 

 
 
У складу са чланом  115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј, предлажем 

Скупштини општине Бечеј да донесе Решење о констатовању престанка дужности члана 
Комисије за родну равноправност, Хермини Јухас, а који се налази у прилогу овог 
предлога. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Хермина Јухас, која је решењем број I 02-143/2021 од 30.11.2021. године 
именована за члана Комисије за родну равноправност, поднела је дана 26.01.2023. године 
писану оставку на ту функцију. 
 

Предлажем Скупштини општине Бечеј да на основу члана 115. став 3. Пословника 
Скупштине општине Бечеј донесе решење којим ће констатовати њену оставку и 
престанак дужности члана Комисије за родну равноправност. 

 
 

 
 
 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
                                                                                                   Игор Киш с.р. 
 
 
 
 

 
 



ПРЕДЛОГ 
На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени 

лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019, 24/2020 и 
15/2021), Скупштина општине Бечеј је, на ____ седници одржаној дана ______.2023. 
године донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка дужности члана 

Комисије за родну равноправност 
 
 
I 

 Констатује се да је Хермини Јухас престала дужност члана Комисије за родну 
равноправност, због подношења писане оставке, даном доношења овог решења. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
  

Хермина Јухас, која је решењем број I 02-143/2021 од 30.11.2021. године 
именована за члана Комисије за родну равноправност, поднела је дана 26.01.2023. године 
писану оставку на ту функцију. 

 
Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника 

Скупштине општине Бечеј констатовала да је Хермини Јухас престала дужност члана 
Комисије за родну равноправност, на основу поднете писане оставке. 
 
 На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                Игор Киш  
Број: ______________           
Дана: ________.2023. године         
             Б Е Ч Е Ј 
 


