
Општинска управа општине Нови Бечеј 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

1. ЈЕЛЕНА УБАВИЋ, распоређена на радно место Шеф Одсека за вођење 
матичних књига, област личних стања, држављанства и месне канцеларије и 
заменик матичара, решењем број IV 03-031-34/2021 овлашћена да покреће и води 
управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у 
управном поступку из области личних стања грађана, у складу са стварном и месном 
надлежношћу. 

2. ЈЕЛЕНА УБАВИЋ, распоређена на радно место Шеф Одсека за вођење 
матичних књига, област личних стања, држављанства и месне канцеларије и 
заменик матичара, решењем број IV 03-031-100/2021 овлашћена да покреће и води 
управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у 
управном поступку ажурирања дела јединственог бирачког списка и посебног 
бирачког списка за општину Нови Бечеј до закључења бирачког списка, складу са 
стварном и месном надлежношћу. 

3. ЈОВАНА РАКИЋ, распоређена на радно место Матичар и послови из области 
личног статуса грађана, решењем број IV 03-031-35/2021 овлашћена да покреће и води 
управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у 
управном поступку из области личних стања грађана у складу са стварном и месном 
надлежношћу. 

2. ЈОВАНА РАКИЋ, распоређена на радно место Матичар и послови из области 
личног статуса грађана, решењем број IV 03-031-101/2021 овлашћена да покреће и води 
управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у 
управном поступку ажурирања дела јединственог бирачког списка и посебног 
бирачког списка за општину Нови Бечеј до закључења бирачког списка, складу са 
стварном и месном надлежношћу. 
  
 

ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 

1. ЈЕЛЕНА ЧАНКОВИЋ ТЕШИН, распоређена на радно место место Шеф Одсека за 
контролу и наплату пореза на имовину, споредних пореских давања, такси и 
накнада правних лица - порески инспектор наплате, решењем број IV 03-031-
111/2021 овлашћена да покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и 
радње и доноси решења и друга акта у управном поступку утврђивања и наплате пореза 
на имовину, таксе, накнаде и споредних пореских давања и из надлежности 
пореског инспектора наплате, складу са стварном и месном надлежношћу. 

2. ТАМАРА АНЂЕЛКОВИЋ, распоређена на радно место Шеф Oдсека за наплату и 
контролу пореза и споредних пореских давања - порески инспектор наплате, 
решењем број IV 03-031-1132/2021 овлашћена да покреће и води управни поступак, 
предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку 
утврђивања и наплате пореза на имовину, таксе, накнаде и споредних пореских 
давања и из надлежности пореског инспектора наплате, у складу са стварном и 
месном надлежношћу. 
 



ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, 
ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
1. ДРАГАН РАУШКИ, распоређен на радно место Начелник Одељења за 

урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски 
развој и заштиту животне средине, решењем број IV 03-031-54/2021 овлашћен да 
покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и 
друга акта у управном поступку из области процене утицаја на животну средину и 
заштите вода и доноси решења и друга акта у оквиру обједињене процедуре у складу 
са Законом о планирању и изградњи, у складу са стварном и месном надлежношћу. 

2. ОЛИНКА ФРАНИЋ, распоређена на радно место Општи послови 
грађевинарства и урбанизма решењем број IV 03-031-120/2021 овлашћена да покреће и 
води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга 
акта у управном поступку у оквиру обједињене процедуре у складу са Законом о 
планирању и изградњи са стварном и месном надлежношћу. 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 
 

1.  ЖИВА НЕАТНИЦА, распоређен на радно место Начелник Одељења за 
инспекцијске службе и Инспектор за заштиту животне средине, решењем број IV 03-
031-39/2021 овлашћен да покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и 
радње и доноси решења и друга акта у управном поступку из надлежности инспектора 
за заштиту животне средине и туристичког инспектора. 

2. ЂОРЂЕ ВУЈАЦКОВ, распоређен на радно место Комунални инспектор II, 
решењем број IV 03-031-40/2021 овлашћен да покреће и води управни поступак, предузима 
све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку из 
надлежности комуналне инспекције, у складу са стварном и месном надлежношћу 

3. ДРАГАНА МИЛОШЕВ, распоређена на радно место Просветни инспектор, 
решењем број IV 03-031-41/2021 овлашћена да покреће и води управни поступак, предузима 
све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку из 
надлежности просветне инспекције, у складу са стварном и месном надлежношћу  
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 

1. ИВАНА ДОБОЖАНОВ распоређена на радно место Начелник Одељења за 
јавне службе, решењем број IV 03-031-42/2021 овлашћена да потписује решења и друга 
акта у управном поступку из области социјалне заштите и борачко инвалидска 
питања, утврђивања родитељског додатка, остваривања права на једнократну 
помоћ за новорођенче и утврђивања трошкова боравка деце у предшколској 
установи и финансијске подршке породици са децом, складу са стварном и месном 
надлежношћу. 
 
 

 



Општинска управа општине Нови Бечеј 
 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

1. ЖУЖАНА ЈОСИМОВИЋ, распоређена на радно место Начелник Одељења за 
управу и заједничке послове, решењем број IV 03-031-43/2021 овлашћена да покреће и 
води управни поступак, предузима све потребне мере и радње пре доношења решења у 
управном поступку ажурирања дела јединственог бирачког списка и посебног 
бирачког списка за општину Нови Бечеј до закључења бирачког списка, складу са 
стварном и месном надлежношћу.    
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 

1. РУЖИЦА МИЛОСАВЉЕВ, распоређена на радно место Послови контроле 
пореске наплате за правна лица, решењем број IV 03-031-113/2021 овлашћена да 
покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње пре доношења 
решења у управном поступку утврђивања и наплате пореза на имовину за правна 
лица, складу са стварном и месном надлежношћу. 

2. ИВАНА СИЧ БРАНКОВИЋ, распоређена на радно место Рачуновођа ЛПА - 
решењем број IV 03-031-114/2021 овлашћена да прикупља податке, попуњава и 
потписује обрасце и сва пратећа документа, везаних за рад  јавних предузећа чији 
је оснивач Скупштина општине Нови Бечеј, а које је локална самоуправа обавезна 
да доставља надлежним министарствима према важећим прописима, у складу са 
стварном и месном надлежношћу. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

1. ЕМИЛ СТЕВАНОВ, распоређен на радно место Послови заштите животне 
средине решењем број IV 03-031-65/2021 овлашћен да предузима све потребне мере и 
радње пре доношења решења у управном поступку из области процене утицаја на 
животну средину и заштите вода, у складу са стварном и месном надлежношћу. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 
 

1. САВА ПЕЈИН, распоређен на радно место Комунални послови, решењем број IV 
03-031-50/2021 овлашћен да предузима све потребне мере и радње пре доношења решења у 
управном поступку из надлежности комуналне инспекције (сачињава записник, 
саслушава странке и сведоке и др.) у складу са стварном и месном надлежношћу. 

2. ЈАДРАНКА СТАНАЋЕВ, распоређена на радно место Грађевински инспектор, 
решењем број IV 03-031-49/2021 овлашћена да спроводи део обједињене процедуре у 
складу са Законом о планирању и изградњи са стварном и месном надлежношћу. 

 
 
 



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 

1. СНЕЖАНА ЂУКИЧИН распоређена на радно место Послови социјалне 
заштите, борачко - инвалидска питања и права из области друштвене бриге о 
деци- решењем број IV 03-031-51/2021 овлашћена да покреће и води управни поступак, 
предузима све потребне мере и радње пре доношења решења у управном поступку из 
области социјалне заштите и борачко инвалидска питања, утврђивања 
родитељског додатка, остваривања права на једнократну помоћ за новорођенче и 
утврђивања трошкова боравка деце у предшколској установи и финансијске 
подршке породици са децом, у складу са стварном и месном надлежношћу. 


