
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 26                                              Нови Бечеј 27.08.2021. године                                        година LV 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 
1. 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 
27.08.2021. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 

У члану 20. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Нови Бечеј број III 02-110-1/2021 („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 4/2021) са изменама 

број III 02-110-7/2021 („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 14/2021), број III 02-110-11/2021 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 21/2021) и  број број III 02-110-13/2021 („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 24/2021) (у даљем тексту: Правилник) табеларни приказ мења се и гласи: 

 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 5 5 

Саветник 24 25 

Млађи саветник 11 11 

Сарадник 6 6 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 6 8 

Референт 0 0 

Млађи референт 3 3 

Укупно: 58 радних места 61 службеника 

 

Члан 2.  

У члану 21. Правилника под тачком 2. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШНИХ 

ОРГАНА код радног места под бројем „1. Послови израде нормативних аката за органе општине“ код описа 

послова испред речи „обавља и друге послове ....” брише се „обавља послове бесплатне правне помоћи у 

складу са законом;”. 

 

Члан 3.  

У члану 21. Правилника под тачком 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

код радног места под бројем „2. Послови управљања људским ресурсима” код описа послова испред речи 
„обавља и друге послове ....” додаје се „обавља послове бесплатне правне помоћи у складу са законом;”, а 
код услова се додаје „и решење-дозвола министарства правде за одлучивање о захтевима за одобравање 
бесплатне правне помоћи”. 
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Члан 4.  

У члану 21. Правилника под тачком под тачком 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ у 

ОДСЕКУ ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА, ОБЛАСТ ЛИЧНИХ СТАЊА, ДРЖАВЉАНСТВА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

брише се радно место под бројем „4. Послови пријемне канцеларије и заменик матичара, Звање: Сарадник, 

Број службеника: 1”. 

 

Члан .  

У члану 21. Правилника под тачком 5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ тачка 2. 

ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ код радног места „2. Послови пријема и уноса пријава, Звање: Виши референт, Број 

службеника: 2” мења се и гласи „2. Послови пријема и уноса пријава, Звање: Виши референт, Број 

службеника: 3”. 

 

Члан 5.  

У члану 21. Правилника под тачком 6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ код радног 

места под бројем „2. Послови грађевинарства, Звање: Саветник, Број службеника: 1” мења се и гласи „2. 

Послови грађевинарства, Звање: Млађи саветник, Број службеника: 1” и опис послова мења се и гласи: 

 

„Опис послова: покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње пре доношења 

решења у оквиру обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи са стварном и 

месном надлежношћу; учествује у изради локацијских услова и информације о локацији; учествује у 

пословима везаним за обједињену процедуру; размењује поднеске, акате и документацију у обједињеној 

процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца 

јавних овлашћења електронским путем; проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; 

врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима; 

цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе; проверава и цени 

адекватност средстава обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта; потврђује 

пријаву радова и изјаву о завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави 

радова, о поднетој изјави о завршетку израде темеља, о поднетој изјави о завршетку израде објекта; 

упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на инфраструктуру; израђује 

решење о употребној дозволи и доставља употребну дозволу органу надлежном за послове државног 

премера и катастра ради уписа права својине; у складу са потребама прима странке и комуницира са њима; 

издаје одобрења за постављање монтажних објеката на површинама јавне намене; израђује решење којим 

потврђује посебне делове објекта; учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга 

рада; 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 начелника Одељења.” 

 

Члан 6. 

У члану 21. Правилника под тачком 8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ код радног места под бројем „5. 
Послови одбране и ванредне ситуације, Звање: Млађи саветник, Број службеника: 1” мења се и гласи „5. 
Послови одбране и ванредне ситуације, Звање: Саветник, Број службеника: 1”. 
 

Члан 7.  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: III 02-110-15/2021                    Председник 

Дана: 27.08.2021. године                             Општинског већа 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                        Саша Максимовић с.р. 
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2. На основу члана 53. став1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 17/2017 - пречишћен текст), а у вези члана 60. став 3, Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, број 62/2008, 65/2008 - други закон, 41/2009, 112/2015, и 80/2017), Председник 
општине Нови Бечеј доноси следеће 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за давање мишљења на нацрт Годишњег програма заштите,  
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  

на територији општине Нови Бечеј 
 
I 

 
Образује се Комисија за давање мишљења на нацрт Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј (у даљем тексту: 
Комисија). 
 

II 
 

Комисију чине: 
Председник Комисије - дипломирани инжењер пољопривреде 

1. Емил Мишковић из Новог Бечеја. 
 
Чланови Комисије - пољопривредници уписани у регистар пољопривредних газдинстава су: 

2. Горан Пецарски из Новог Бечеја; 
3. Игор Дујин из Новог Бечеја. 

 
III 

 
Задатак Комисије је да размотри нацрт Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј који је израдила 
надлежна Комисија и да да своје мишљење. 
 

IV 
 

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 
 
Број: I 01-320-43/2021-9                       ППРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 20.08.2021. године        Саша Максимовић с.р. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
 
 

4. На основу члана 53. Став1. Тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), а у вези члана 60. Став 3, Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, број 62/2008, 65/2008 – други закон, 41/2009, 112/2015, и 
80/2017), Председник општине Нови Бечеј доноси следеће 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Нови Бечеј 
 
I 

 
Образује се Комисија за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија). 
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II 
 

Комисију чине: 
1. Дуња Миланков – председница; 
2. Ивица Миланков – заменик председника; 

3. Милан Калуђерски – члан; 
4. Жељко Остојић – члан; 
5. Предраг Усеиновић – члан; 
6. Балинт Габор – члан; 
7. Нова Кокић – члан; 
8. Шапи Иштван – члан. 

 
III 

 
Задатак Комисије је да одреди цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Нови Бечеј који је израдила надлежна Комисија. 
 

IV 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
 
Број: I 01-320-43/2021-10                       ППРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 23.08.2021. године        Саша Максимовић с.р. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
                             

САДРЖАЈ 
 

ПОСЕБАН ДЕО  
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 

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

Општинско веће 26 1 

2. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на 
нацрт Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Нови Бечеј 

Председник 

општине 

26 3 

3. Решење о образовању Комисије за одређивање цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Нови Бечеј 

Председник 

општине 

26 3 

 
 
 

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    


