
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 14                                               Нови Бечеј 10.05.2021. године                                        година LV 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
1. 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 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину 
 

1. Приступа се изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
2. Разлози за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, дефинисани су на основу Законом о подстицајима у 
пољопривреди  (Сл. гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и представљају кључни 
инструмент коришћења средстава обезбеђених Одлуком о Буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину.  

 
3. Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 

Нови Бечеј за 2021. годину ће бити разматранa питања мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике за подручје територије општине Нови Бечеј, осим директних плаћања, а која се не односе на 
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то 
само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије општине 
Нови Бечеј. 

 
4. Носилац израде Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за општину Нови Бечеј за 2021. годину је Стручни тим који ће се у складу са Одлуком именовати 
посебним решењем. 

 
5. Рок за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја     
    за општину Нови Бечеј за 2021. годину је 30.06.2021. године. 
 
6. Јавна расправа поводом нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину организоваће се у периоду од 10.05.2021.-
25.05.2021. године у писаном и електронском облику, у складу са механизмима и облицима учешћа 
грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану 
вирусом COVID 19. Стручни тим као носилац израде документа, одређује се да присуствује јавној 
расправи као уводничар, одговара и образлаже нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
7. Средства за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину износу до 120.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о 
буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: I 01-320-27/2021         Председник општине 
Дана: 05.05.2021. године                             Саша Максимовић с.р. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
 



10. мај 2021.                          Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 14          2 
 
2.На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 107. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 6/2019) и члана 3., 6. и 10. Одлуке о јавним расправама („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, бр. 33/2019), Стручни тим за израду Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, предложио 
је нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
општину Нови Бечеј за 2021. годину Општинском већу општине Нови Бечеј, које је на 18. седници одржаној 
дана 10.05.2021. године, донело  
 

ОДЛУКУ  
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
I 

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 
 

II 
Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 
Нови Бечеј за 2021. годину, објавиће се дана 10.05.2021. године на сајту општине www.novibecej.rs 
 

III 
Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 
2021. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања нацрта 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови 
Бечеј за 2021. годину, а најкасније до 25.05.2021. године, у 24.00 часа. 
 
Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 
Нови Бечеј за 2021. годину у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка 
Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова. 
 
У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а 
узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID 19, обавештавају се субјекти учешћа да неће 
бити организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и 
коментаре могу доставити: 

1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са 
назнаком ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ, 

2. Путем меил адресе: poljoprivreda2021@novibecej.rs  
 

IV 
Одређују се чланови Стручног тима за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину да одговарају на постављена питања 
путем меила и образлажу нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 
 

V 
Након спроведене Јавне расправе, нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, са Извештајем о спроведеној Јавној 
расправи доставиће се Општинском већу општине Нови Бечеј, ради утврђивања предлога Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 
2021. годину  и достављања Скупштини општине Нови Бечеј на разматрање и доношење.  
 
 
 
 

http://www.novibecej.rs/
mailto:poljoprivreda2021@novibecej.rs
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VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: III  02-400-43/2021         Председник  
Дана: 10.05.2021. гoдинe                    Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј            Саша Максимовић с.р. 

 
ПОСЕБАН ДЕО 
 
1. На основу члана 24. став 1. тачка 11. и члана 48. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 11/2019), ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници одржаној 10.05.2021. 
године, утврдила је  

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

БОЧАР 
 

1. Председник Скупштине општине Нови Бечеј је дана 09.04.2021. године донео Одлуку о расписивању 
избора за чланове Савета месне заједнице Бочар за 09.05.2021. године (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 7/2021). 
 

2. Изборе је спровела Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у 
општини Нови Бечеј коју је именовала Скупштина општине решењем број II 02-020-34/2021 од 
15.04.2021. године. 

 
3. Избори за чланове Савета месне заједнице Бочар одржани су 09. маја 2021. године. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Нови Бечеј 

је утврдила резултате избора који су следећи: 
 

- да је за изборе предато укупно гласачких листића    1130  
- да је остало неупотребљених гласачких листића     484 
- да је према изводима из бирачких спискова, укупно уписаних бирача 1130 
- да је укупно бирача који су гласали       646 

што износи        57,17% 
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији    644 

што износи        56,99% 
- да је било неважећих гласачких листића                  14 
- да је било важећих гласачких листића       632 

 
- да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати за чланове Савета  
месне заједнице Нови Бечеј добили следећи број гласова: 

 
Ред. 
број 

Име и презиме кандидата Број гласова                                   

1. Марко Поповић 502 
2. Љиљана Штрбац 339 
3. Атила Молнар 473 
4. Борислав Сантрач 367 
5. Смиљка Балабан 358 
6. Драган Челекетић Челе 414 
7. Јелена Чанковић Тешин 411 
8. Бранислав Будимир Буде 199 
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9. Милан Буџар Риђи 322 
 

 
5. За чланове Савета месне заједнице Нови Бечеј изабрани су, сходно члану 20. став 1. Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
11/2019) кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају, и то: 
 
1. Марко Поповић, ГГ ''СНС'', машински техничар, рођ. 1984. године из Бочара, Жарка Зрењанина 

15А, 
2. Атила Молнар, ГГ ''СНС'', возач моторних возила, рођ. 1980. године из Бочара, Омладинска 19, 
3. Драган Челекетић Челе, ГГ ''СНС'', бравар, рођ. 1968. године, из Бочара, Млекарска 12, 
4. Јелена Чанковић Тешин, ГГ ''СНС'', мастер економиста, рођ. 1984. године из Бочара, Омладинска 

22, 
5. Борислав Сантрач, ГГ ''СНС'', матурант гимназије, рођ. 1959. године из Бочара, Маршала Тита 18, 
6. Смиљка Балабан, ГГ ''СНС'', пензионер, рођ. 1963. године из Бочара, Маршала Тита 25, 
7. Љиљана Штрбац, ГГ ''СНС'', економски техничар, рођ. 1959. године из Бочара, Млекарска 21. 

 
6. Oвај Извештај одмах објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', на званичној интернет 

презентацији опшитне Нови Бечеј и Огласној табли месне заједнице Бочар. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

У OПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: II 02-013-16/2021                     ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
Дана: 10.05.2021. године                     ТРИФУН СТАНКОВИЋ с.р. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј   
 
2. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017 - други закон и 95/2018), 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 и 113/2017 – други закон), 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 22. став 
1. Одлуке о организацији Општинске управе општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 31/2020), Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе општине Нови Бечеј, дана 
10.05.2021. године, усвојило је  
 

П Р А В И Л Н И К 
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 број III 02-110-1/2021 у даљем тексту (Правилник) у члану 21. у ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ, ОДСЕКУ ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА, ОБЛАСТ ЛИЧНИХ СТАЊА, ДРЖАВЉАНСТВА И МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ код радног места „1. Шеф Одсека за вођење матичних књига, област личних стања, 
држављанства и месне канцеларије и заменик матичара“ код описа послова додаје се пре речи 
„обавља и друге послове ....“ 

„врши упис и промене у јединственом и посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или 
исправке) за подручје општине Нови Бечеј по службеној дужности или на захтев грађана до закључења 
бирачког списка у складу са прописима; обавља послове у вези достављања решења о упису, измени, 
допуни или исправци решења бирачима; дан после расписивања избора у поступку излагања дела бирачког 
списка омогућава грађанима проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни; 
ажурира бирачка места и писмено обавештава надлежно министарство о промени неког податка у 
евиденцији бирачких места за јединицу локалне самоуоправе; разврстава бираче на бирачка места до 
закључења бирачког списка; по захтеву бирача доноси решење да ће бирач гласати према месту боравишта 
или у иниостранству и исто уписује у јединствени бирачки списак; на захтев бирача који има боравиште у 
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иностранству даје обавештење о подацима који су о њему уписани у јединствени бирачки списак; након 
закључења бирачког списка захтев за упис промена у бирачки списак са прилозима дотавља електронским 
путем надлежном министарству;” 
 

Члан 2.  
У Правилнику у члану 21. у ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕКУ ЗА ВОЂЕЊЕ 

МАТИЧНИХ КЊИГА, ОБЛАСТ ЛИЧНИХ СТАЊА, ДРЖАВЉАНСТВА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ код радног места 
„2. Матичар и послови из области личног статуса грађана” код Описа послова додаје се пре речи 
„обавља и друге послове ....“ 

„врши упис и промене у јединственом и посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или 
исправке) за подручје општине Нови Бечеј по службеној дужности или на захтев грађана до закључења 
бирачког списка у складу са прописима; обавља послове у вези достављања решења о упису, измени, 
допуни или исправци решења бирачима; дан после расписивања избора у поступку излагања дела бирачког 
списка омогућава грађанима проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни; 
ажурира бирачка места и писмено обавештава надлежно министарство о промени неког податка у 
евиденцији бирачких места за јединицу локалне самоуоправе; разврстава бираче на бирачка места до 
закључења бирачког списка; по захтеву бирача доноси решење да ће бирач гласати према месту боравишта 
или у иниостранству и исто уписује у јединствени бирачки списак; на захтев бирача који има боравиште у 
иностранству даје обавештење о подацима који су о њему уписани у јединствени бирачки списак; након 
закључења бирачког списка захтев за упис промена у бирачки списак са прилозима дотавља електронским 
путем надлежном министарству;” 

 
Члан 3.  

У Правилнику у члану 21. у ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДСЕКУ ЗА 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ брише се радно место „4. Административно-стручни послови Службе, 
Звање: Млађи саветник, Број службеника: 1”. 

 
Члан 4.  

У Правилнику у члану 21. у ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ, под 3. ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ додаје 
се радно место: 
 
„2. Послови за јавне набавке 
Звање: Млађи саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: израђује нацрте свих одлука у области јавних набавки; координира са осталим органима, 
одељењима, одсецима и службама у поступку планирања јавних набавки; припрема писане одлуке, решења 
и закључке за покретање поступка јавне набавке; припрема потребну конкурсну документацију; припрема 
писане одлуке, обавештења о додели уговора по спроведеном поступку јавне набавке; сачињава извештај и 
другу потребну документацију за одређену јавну набавку; припрема текст уговора, одговоре на жалбу 
понуђача у поступку заштите њихових права; води потребну евиденцију о свакој извршеној јавној набавци; 
обавља све потребне поступке у вези јавне набавке; обавља и друге послове који по својој природи спадају 
у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе и начелника 
Одељења. 
 
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 5. 
У Правилнику у члану 21. под тачком 9. САМОСТАЛНО ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО  код радног 

места „1. Интерни ревизор” у опису послова се бришу речи „обавља послове увођења финасијског 
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управљања и контроле, врши процену и управљање ризицима, израђује регистар ризика, израђује листе и 
мапе пословних процеса, извештавање према Централној јединици за хармионизацију Министарства 
финансија;“ и задња реченица се мења и гласи: „обавља и друге послове који по својој природи спадају у 
делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране председника општине или начелника 
Општинске управе.“ 
 

Члан 6. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови 
Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: III 02-110-7/2021           Председник 
Дана: 10.05.2021. године                     Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј            Саша Максимовић с.р. 
 
3. На основу члана 5. Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији Општине Нови 
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2011), и члана 67. став 1. Статута Општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће на својој 18. седници одржаној дана 
10.05.2021. године, доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Месна заједница Нови Бечеј као део локалне самоуправе, да у периоду од 01. маја до 

24. октобра 2021. године, на простору за марину, који је одређен за привез чамаца и обхвата леву 
обалу реке Тисе од 65,300 км до км 65,650;  од км 65,900 до км 66,150 и од км 66,550 до км 68,000 - за 
пловила од км 65,900 до км 66,150 – односно од привеза број 046 до купалишта (манастир) и за 
плутајуће објекте од км 66,150 до км 66,280, - односно од рампе за спуштање чамаца до привезишта 
број 046 организује: 

 
a) Службу за прихват и привез пловила током 24 сата; 
б) Одржавање приобаља: сечење траве и осталог растиња, чишћење самог приобаља, одношење     и 
депоновање смећа на месту зато предвиђеном, одржавање инфраструктуре на купалишту и увођење 
видео надзора; 

      в) Предузимање редовних и ванредних активности уколико дође до изливања реке Тисе у смислу    
      чишћења муља и наноса које иста учини приликом изливања. 

 
2. Месна заједница ће за наведене послове наплати накнаду од свих лица која у том периоду користе 

приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка за привез својих пловила и то према простор у који 
заузимају, а који се утврђује према броју алки за привезиште, као и од лица која купалиште користе за 
друге активности. 
 

3. Износ који ће се од лица из претходне тачке наплатити представља накнаду за коришћење марине у 
складу с овим Закључком. 

 
4. Одређује се висина накнаде за коришћење приобаља у 2021. години: 

За чамац који заузима једну алку за привезиште 4.000,00 динара,  
За чамац који је привезан уз сплав 4.000,00 динара, 
За сплав који заузима 4 алке за привезиште 10.000,00 динара, 
За сплав који заузима више од 4 алке за привезиште 4.000,00 динара за сваку наредну алку. 

 
5. Обавезује се Месна заједница Нови Бечеј да донесе решења којима ће појединачно утврдити износ 

накнаде и иста доставити лицима која користе приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка. 
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6. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: III 02-434-1/2021                   Председник 
Дана: 10.05.2021. године        Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 
 
       

САДРЖАЈ 
 

ОПШТИ ДЕО  
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 
1. Одлука о приступању изради Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину 

Председник 
општине 

14 1 

2. Одлука о организовању и спровођењу јавне расправе у 
поступку доношења Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
општину Нови Бечеј за 2021. годину 

Општинско веће 14 2 

 
 

ПОСЕБАН ДЕО  
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 
1.  Извештај  о резултатима гласања на изборима за чланове 

Савета месне заједнице Бочар 
Изборна 

комисија за 
спровођење 
избора за 

чланове Савета 
месних 

заједница у 
општини Нови 

Бечеј 

14 3 

2. Правилник о измени Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Нови Бечеј 

Општинско веће 14 4 

3. Закључак о поверавању послова одржавања приобаља на 
Тиси Месној заједници Нови Бечеј 

Општинско веће 14 6 

 
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: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs    


	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

