СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 25

Нови Бечеј 23.10.2020. године

година LIV

ПОСЕБАН ДЕО
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, 18/2017 и 8/2018), Општинско веће, на предлог начелника Општинске
управе Нови Бечеј, дана 23.10.2020. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ 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 Пречишћен текст број III 02-110-14/2018 и измене број III 02-110-18/2018, III 02-110-22/2018 и III 02110-3/2019, III 02-110-4/2019 и III 02-110-3/2020 (у даљем тексту: Правилник) члан 4. мења се и гласи:
Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
3
17
11
8
3
7
0
2
51 радно место

Број службеника
3
18
11
8
3
9
0
2
54 службеника

Члан 2.
У члану 25. у ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ код радног места под бројем „1. Помоћник начелника
Општинске управе за финансије, Звање: Самостални саветник, Број службеника: 1” мења се и гласи „1.
Помоћник начелника Општинске управе за финансије, Звање: Саветник, Број службеника: 1” и код
услова „најмање пет година” мења се и гласи „најмање три године”.
Члан 3.
У члану 25. у ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ у 4) СЛУЖБИ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ код
радног места „1. Руководилац службе за локалну пореску администрацију и Виши контролор - порески
извршитељ, Звање: Саветник, Број службеника: 1” мења се и гласи „1. Координатор службе за локалну
пореску администрацију, Звање: Млађи саветник, Број службеника: 1”, опис послова и услови мењају се и
гласе:
„Опис послова: Координира радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање
послова и задатака из делокруга Службе; обавља сложене послове из области делокруга Службе; прати и
стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Службе; врши распоред послова у
Служби; израђује нацрте нормативних аката из области Одсека и Службе; обавља сложене послове контроле и
наплате у следећим областима: правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним
законским прописима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и
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нацрта решења, - порезa на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и
предузетнике, и накнада у складу са законом; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе, обавеза
по основу накнаде и комуналних такси за које је законом прописано да се утврђује решењем; подноси захтев
за покретање пореског прекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о примени
пореских прописа; 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 помоћника начелника Општинске управе за
финансије.”
„Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 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,
завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1.
став 1. и 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).”
Члан 4.
Овај Правилник због хитности ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-110-4/2020
Дана: 23.10.2020. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 67. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 6/2019), и
члана 4. Одлуке о привременом одређивању надлежног органа за заштиту имовинских права и интереса
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 12/2018), Општинско веће општине Нови Бечеј
на 3. седници одржаној дана 23.10.2020. године, донелo је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине
Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности члана Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј:
1. Зора Станисављев, из Новог Бечеја – чланица.
II
У Комисију за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј:
1. Оливера Јањић, из Новог Бечеја – чланица.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-46-35/2020
Дана: 23.10.2020. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 63. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 6/2019) и
члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр.
2/2018), председник општине Нови Бечеј, донео је
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ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови
Бечеј
1. Приступа се изради Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј за
период 2021 - 2025. година (у даљем тексту: ЛАП за побољшање положаја Рома).
2. ЛАП за побољшање положаја Рома израђује се у циљу ефикасног старања о остваривању и заштити права
лица ромске националности.
3. ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Нови Бечеј биће разматрана питања релевантна за
унапређење квалитета живота ромске популације у локалној заједници у току предвиђеног временског
периода. Процес израде ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Нови Бечеј засниваће се на
идентификовању потреба и проблема, те дефинисању најбољег начина ангажовања капацитета свих актера у
заједници, у планирању мера за побољшање услова живота Рома као и успостављање механизама за
спровођење, планирање, праћење и унапређење планираних мера и активности.
4. Носилац израде ЛАП за побољшање положаја Рома је Стручни тим који ће се у складу са Одлуком о
трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 2/2018) именовати
посебним решењем.
5. Рок за израду ЛАП за побољшање положаја Рома је 30.12.2020. године.
6. Јавна расправа поводом нацрта ЛАП за побољшање положаја Рома организоваће се током новембра 2020.
године у просторијама Општине Нови Бечеј.
Општинско веће општине Нови Бечеј посебном одлуком одредиће тачан датум, место и време трајања јавне
расправе, Стручни тим као носилац израде документа, одређује се да присуствује јавној расправи као
уводничар.
7. Средства за израду ЛАП за побољшање положаја Рома у износу до 150.000,00 динара, обезбеђна су
Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину.
8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-90-1/2020
Дана: 06.10.2020. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Максимовић с.р.

4. На основу 63. став 1. тачка 23. Статута Општине Нови Бечеј (  Службени лист општине Нови Бечеј  , број
6/2019) и чланом 4. Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у
општини Нови Бечеј број: I 01-90-1/2020, председник општине Нови Бечеј је дана 06.10.2020. донео
РЕШЕЊЕ
о образовању Стручног тима за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у
општини Нови Бечеј
I
у циљу израде Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј, образује се
Стручни тим за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј у
следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ото Кишмартон – вођа тима,
Рената Камберовић – координатор,
Ивана Добожанов - члан,
Валентина Влашкалин – члан,
Романа Попов - члан.
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II
Задатак Стручног тима за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови
Бечеј је да утврди положај ромске популације, размотри питања релевантна за унапређење квалитета живота
ромске популације у локалној заједници, изради нацрт ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Нови
Бечеј, те дефинише најбољи начин ангажовања капацитета свих актера у заједници, у планирању мера за
побољшање услова живота Рома као и успостави механизам за спровођење, планирање, праћење и
унапређење планираних мера и активности.
III
Накнаде за рад члановима Стручног тима за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у
општини Нови Бечеј утврдиће се посебним решењем.
IV
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-020-36/2020
Дана: 06.10.2020. године
Нови Бечеј

ПОСЕБАН ДЕО

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
Назив акта

1.
2.
3.
4.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови
Бечеј
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за заштиту
имовинских права и интереса општине Нови Бечеј
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за
побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј
Решење о образовању Стручног тима за израду Локалног акционог
плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј

Доносилац

Стр.

Општинско веће

Бр.
сл.л.
25

Општинско веће

25

2

Председник
општине
Председник
општине

25

2

25

3

1

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, Тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@novibecej.rs
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8,
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs

