ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 48, 49 и 50 Статута општине Димитровград („Сл. лист
града Ниша“ бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16) и члана 3. става 3. и члана 14. став 1. тачка
1. Одлуке о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Димитровград („Сл. лист града
Ниша“, бр. 59/12), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана ____2018. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, МАЛУ ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Члан 1.
Бира се ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ из Димитровграда, ул. Балканска бр. 8/4, лекар – специјалиста
стоматолог - у пензији за председника Одбор за буџет и финансије, привреду, малу привреду и
локални економски развој.
Члан 2.
Одбор за буџет и финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој
разматра предлоге Oдлукa и друге опште акте и питања која се односе на:








Финансијске послове Општине, таксе, накнаде и утврђивање других прихода Општине,
Буџет, завршни рачун,
Програм развоја Општине и појединих делатности,
Програме локалног економског развоја,
Развој занатства, трговине и друге делатности из области мале привреде,
Разматра задуживање Општине, имовину Општине, као и друга питања из области
имовинско-правних односа и финансија,
Разматра питања која се односе на развој туризма и угоститељства, робне размене,
грађење и уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора.
Члан 3.

Мандат изабраног председника Одбора траје до истека мандата Скупштине општине
Димитровград.
Члан 4.
Решење струпа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 48. Статута општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14-пречишћен текст, 72/15 и 156/16) где стоји да „председника и
чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине не предлог одборничких група
ако Законом или овим Статутом није друкчије предвиђено из реда одборника и других грађана“, док
у члану 50. се прописује да „председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава
седницама радних тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара
Скупштине општине“.
У члану 14. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању сталних радних тела Скупштине општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 59/12), се одређује надлежност одбора.
Основни разлог за именовање јесте разрешење предходног председника, потреба да се на
упражњено место изабере друго лице које ће обављати послове председника Одбора а са циљем
поштивања позитивних правних прописа, функционисање одбора а самим тим и Скупштине општине
Димитровград.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење досатавити:
1. изабраним члановима Одбора,
2. рачуноводству,
3. архиви.

Број: _____________
У Димитровграду, _______2018. године.
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