
9.На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен
текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 31.05.2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 23/2016 и 18/2017), у даљем тексту: Одлука.

Члан 2.
У члану 18. Одлуке иза става 1. додаје се став 2. који гласи:

''У Одсеку за управу и заједничке послове образује се Служба за вођење матичних књига,
област личних стања, држављанства и месне канцеларије.

У члану 18. Одлуке досадашњи став 2. постаје став 3. и сада гласи:

''У Одсеку за финансије и привреду образују се:
1. служба буџета и трезора,
2. служба за јавне набавке,
3. служба за финансијске послове општинске урпаве,
4. служба за локалну пореску администрацију,
5. служба за пољопривреду.

У члану 18. Одлуке досадашњи став 3. постаје став 4. и тако редом.

Члан 3.
У члану 23. Одлуке иза става 4. додају се став 5, 6, 7. и 8. који гласе:

''Радом Службе за област вођења матичних књига, област личних стања, држављанства и
месне канцеларије у оквиру Одсека за управу и заједничке послове руководи
руководилац службе.

Радом Службе буџета и трезора у оквиру Одсека за финансије и привреду руководи
руководилац службе.

Радом Службе за јавне набавке у оквиру Одсека за финансије и привреду руководи
руководилац службе.

Радом Службе за локалну пореску администрацију у оквиру Одсека за финансије и
привреду руководи руководилац службе.''

Досадашњи став 5. у члану 23. Одлуке постаје став 9.

Члан 4.
У члану 24. Одлуке став 2. мења се и гласи:

''Руководиоце служби распоређује начелник Општинске управе из реда запослених или
их прима у радни однос путем огласа у складу са законом и актом о организацији и
систематизацији радних места.''

Члан 5.
У члану 25. Одлуке став 2. мења се и гласи:



''Руководиоци служби организују и обезбеђују законит и ефикасан рад службе, старају се
о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених.''

У члану 25. Одлуке став 4. мења се и гласи:

''Руководиоци служби у извршавању својих послова дужни су да се придржавају налога и
упутстава шефа Одсека којем припадају и начелника Општинске управе и одговарају за
законит и благовремен рад службе.''

Члан 6.
У члану 26. Одлуке став 2. мења се и гласи:

''Руководиоци служби одговарају шефу одсека којем припадају и начелнику Општинске
управе.''

У члану 26. Одлуке став 3. мења се и гласи:

''Руководиоци месних канцеларија за свој рад одговарају руководиоцу Службе за област
вођења матичних књига, област личних стања, држављанства и месне канцеларије,
шефу Одсека за управу и заједничке послове и начелнику Општинске управе.

Члан 7.
У свему осталом Одлука остаје неизмењена.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
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