СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 10

Нови Бечеј 2 9 .3.2017. године

година LI

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних
места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број
88/2016), као и члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 23/2016), Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе Нови Бечеј,
дана 29.03.2017. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј
број III 02-110-1/2017 и измене број III 02-110-7/2017 (даљем тексту: Правилник) мења се члан 4. и гласи:
У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери - изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група

3 помоћника председника
1 радно место

1 службеник

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
4
14
9
6
4
10
3
1
51 радно место

Број службеника
4
19
10
6
5
12
3
2
61 службеник

Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
3
3
6 радних места

Број намештеника
5
3
8 намештеника

Члан 2.
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ код радног места под бројем „4.
Административни послови председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске
управе” код Услова додаје се:
„Потребно је да има уверење о положеном испиту о знању средњег нивоа језика националне мањине мађарског језика за рад у органима управе или доказ да је похађао наставу и стекао диплому средњег
образовања на мађарском језику.”
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Члан 3.
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ код радног места под бројем „5.
Административни послови председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске
управе“ код Услова „најмање једна година радног искуства“ исправља се на „најмање три године радног
искуства“.
Члан 4.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ код радног места под бројем „1.
Шеф Одсека за управу и заједничке послове” код Описа посла се додаје „припрема појединачне акте из области
радних односа“, а код Услова „најмање једна година радног искуства“ исправља се на „најмање пет година
радног искуства“.
Члан 5.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ брише се радно место „2. Послови
управљања људским ресурсима“.
Члан 6.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ код радног места „4. Послови из
области личног статуса грађана и заменик матичара” код Описа посла се брише „попуњава и оверава
двојезичне иностране обрасце за грађане у вези остваривања неких права у иностранству (пензија, пореска
олакшица и др.), врши оверавање потписа, рукописа и преписа као поверен посао у складу са важећим
прописима;”.
Члан 7.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ код радног места „5. Заменик
матичара” код Описа посла се брише „попуњава и оверава двојезичне иностране обрасце за грађане у вези
остваривања неких права у иностранству (пензија, пореска олакшица и др.); врши оверавање потписа,
рукописа и преписа као поверен посао у складу са важећим прописима;”.
Члан 8.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ код радног места ”6. Послови
пријемне канцеларије и заменик матичар„ код Описа посла се брише „попуњава и оверава двојезичне
иностране обрасце за грађане у вези остваривања неких права у иностранству (пензија, пореска олакшица и
др.); врши оверавање потписа, рукописа и преписа као поверен посао у складу са важећим прописима;”.
Члан 9.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ код радног места под бројем „8.
Послови писарнице и архиве” код Услова „најмање три године радног искуства” исправља се на „најмање
пет година радног искуства”.
Члан 10.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НОВО
МИЛОШЕВО код радног места под бројем „1. Шеф месне канцеларије и матичар” код Описа посла се брише
„попуњава и оверава двојезичне иностране обрасце за грађане у вези остваривања неких права у иностранству
(пензија, пореска олакшица и др.); врши оверавање потписа, рукописа и преписа као поверен посао у складу са
важећим прописима;”, а додаје се на крају „обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг
рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.”
Члан 11.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КУМАНЕ
код радног места под бројем „1. Шеф месне канцеларије и матичар” код Описа посла се брише „попуњава и
оверава двојезичне иностране обрасце за грађане у вези остваривања неких права у иностранству (пензија,
пореска олакшица и др.); врши оверавање потписа, рукописа и преписа као поверен посао у складу са важећим
прописима;”
Члан 12.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ БОЧАР код
радног места под бројем „1. Шеф месне канцеларије и матичар” код Описа посла се брише „попуњава и оверава
двојезичне иностране обрасце за грађане у вези остваривања неких права у иностранству (пензија, пореска
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олакшица и др.); врши оверавање потписа, рукописа и преписа као поверен посао у складу са важећим
прописима;”
Члан 13.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ у 2) Служби трезора код радног места под
бројем „1. Послови трезора и буџета” Услови се мењају и гласе : Стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, економског или финансијског смера (машинског смера), најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Члан 14.
У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ код радног места под бројем „4. Послови
грађевинарства” код Услова додаје се и „стечено високо образовање из научне области правне или економске
науке”.
Члан 15.
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ додаје се ново радно место
и то:
„7. Општи послови грађевинарства и урбанизма
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Води евиденцију донетих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, стара се о
њиховој примени и учествује у праћењу поступака за њихову промену; поступа по захтевима физичких и
правних лица у вези издавања извода из урбанистичких пројеката: стара се о јавној презентацији
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката; организује јавне презентације урбанистичких планова и
пројеката; стара се о истраживању тржишта код послова јавних набавки везаних за послове грађевинарства;
учествује у припреми документације за пројекте где је општина инвеститор; стара се о документацији везаној за
послове праћења реализације уговора из области грађевинарства; прати стање, развој и планове и води
статистику о комуналној инфраструктури на територији целе општине; учествује у изради извештаја, анализа и
информација за потребе председника општине, Скупштине општине и Општинског већа; врши отварање,
завођење и формирање предмета, упис у интерне доставне књиге, електронско евидентирање предмета и
архивирање; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му
буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области архитрктуре или грађевинско инжењерство на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање једна година радног искуства у струци, положен државни стручни за рад у органима
државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).”
Члан 16.
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у Канцеларији за локалноекономски развој код радног места под бројем „1. Послови управљања пројектима” исправља се звање на
„Млађи сарадник”.
Члан 17.
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ код радног места под бројем „1. Координатор за
друштвене делатности” звање „Млађи саветник“ мења се на „Саветник”.

Бечеј“.

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
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