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На основу члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“
број 5/2019 ) и члана 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине
Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј“, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 6.
седници, одржаној дана 30.09.2020. године, донело
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о Другим изменама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Туристичке организације општине Бечеј
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о Другим изменама Правилника о организацији и
систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј којег је донео директор установе
дана 21.09.2020. године, а који је усвојио управни одбор установе на 8. електронској седници 3.
сазива, одржаној дана 22.09.2020. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
Образложење
Директор установе је дана 21.09.2020. године донео Правилник о Другим изменама
Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј.
Управни одбор Туристичке организације општине Бечеј је на 8. електронској седници 3.
сазива, одржаној дана 22.09.2020. године, усвојио Правилник о Другим изменама Правилника о
организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј.
На основу члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско
веће општине Бечеј врши и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим актима.
Општинско веће општине Бечеј је на 6. седници, одржаној дана 30.09.2020. године размотрило
Правилник о Другим изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке
организације општине Бечеј и одлучило као у изреци овог решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 – 88/2020
Дана: 30.09.2020. године
БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом
заменица председника општине
Светлана Вулетић с.р
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Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1.
bekezdésének 16. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsának Munkaügyrendje (Óbecse Község
Hivatalos Lapja, 1/2020. szám) 3. szakaszának 2. bekezdése és 41. szakaszának 1. bekezdése alapján
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 30-án megtartott 6. ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkahelyeinek megszervezéséről és
munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat második módosításának jóváhagyásáról
I.
JÓVÁHAGYJUK Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkájának megszervezéséről és
munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat második módosításait, amelyet az intézmény igazgatója
2020. 09. 21-én hozott meg, s amit az Igazgatóbizottság a 2020. 09. 22-én megtartott 3. összetétel 8.
elektronikus ülésén fogadott el.
II.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az intézmény igazgatója 2020. 09. 21-én meghozta Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete
munkájának megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat második módosításait.
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének Igazgatóbizottsága a 2020. 09. 22-én megtartott 3.
összetétel 8. elektronikus ülésén elfogadta Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkájának
megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat második módosításait.
Óbecse Község Alapszabálya 53. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja szabályozza, hogy Óbecse
Község Községi Tanácsa végez más feladatokat is, összhangban a törvénnyel, jelen Alapszabállyal és más
okiratokkal.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 30-án megtartott 6. ülésén megvitatta Óbecse Község
Idegenforgalmi Szervezete munkájának megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló
szabályzat első módosításait, s a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 023 – 88/2020.
Kelt. 2020. 09. 30.
ÓBECSE

KÖZSÉGI TANÁCS
Az ülés elnöklője
Községi elnökhelyettes
Svetlana Vuletić sk.
--- o ---

На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019 ), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,83/2014 – др. закон, 101/2016 –
др. закон и 47/2018 ), члана 47. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“, број 5/2019) и предлога Општинског већа општине Бечеј са 6. седнице, одржане дана
30.09.2020. године , председник општине Бечеј је истог дана, донео
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на корекцију цена
Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку надзорног одбора Јавног предузећа “Водоканал“ Бечеј број
719/2020 са 87. седнице, одржане дана 28.08.2020. године о корекцији цене воде, цене одвођења и
пречишћавања отпадних вода за категорију потрошача – домаћинства и институције тако да исте
износе:
Категорија
потрошача

Врста услуге

Нове цене м3 без
ПДВа (РСД)

ПДВ 10%
(РСД)

Нове цене м3 са
10% ПДВа (РСД)

Домаћинства

Вода

48,40

4,84

53,24

Домаћинства

Одвођење
отпадних вода

18,03

1,80

19,83

Домаћинства

Пречишћавање
отпадних вода

24,08

2,41

26,49

Домаћинства

Потрошња преко
25 м3

145,20

14,52

159,72

Институције

Вода

62,58

6,26

68,84

Институције

Одвођење
отпадних вода

21,44

2,14

23,58

Институције

Пречишћавање
отпадних вода

27,98

2,80

30,78

Укупно вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода у Бечеју

Категорија потрошача

Нове цене м3 без
ПДВа (РСД)

ПДВ 10%
(РСД)

Нове цене м3 са 10%
ПДВа (РСД)

Домаћинства

90,51

9,05

99,56

Институције

112,00

11,20

123,20

Категорија потрошача

Нове цене м3 без
ПДВа (РСД)

ПДВ 10%
(РСД)

Нове цене м3 са 10%
ПДВа (РСД)

Вода (техничка вода)

30,00

3,00

33,00

Насељена места
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Фиксна накнада

Категорија потрошача

Нове цене м3 без
ПДВа (РСД)

ПДВ 10%
(РСД)

Нове цене м3 са 10%
ПДВа (РСД)

Домаћинства и мали
потрошачи

72,00

7,20

79,20

Цена воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за категорију потрошача „Привреда“, као и
фиксна накнада за категорију потрошача „Привреда“ и „Институције“ остаје непромењена.
II
Ово решење се примењује почев од 01.10.2020. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
О б р а з л о ж е њ е:
Надзорни одбор ЈП Водоканал Бечеј, је на својој 87. редовној седници, одржаној дана
28.08.2020. године, донео одлуку о корекцији цене воде, цене одвођења и пречишћавања отпадних
вода за категорију потрошача – домаћинства. Захтевом за давање сагласности на одлуку о ценама
број 722/20 од 28.08.2020. године, предлаже се повећање цена водоснабдевања пијаћом водом и
одвођења и пречишћавања отпадних вода за домаћинства за 10%, односно буџетске установе за 5%
у Бечеју, а услуге водоснабдевања техничком водом у насељеним местима за 17,05% као и
повећање фиксне накнаде за домаћинства за 30,91%, у циљу постепеног изједначавања датих цена
у складу са законским одредбама.
Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј, је дана 28.08.2020. године, доставио надлежном органу
захтев за давање сагласности на одлуку о ценама ЈП „Водоканал“ Бечеј.
Дана 15.09.2020. године Одељење за привреду и развој у складу са чланом 27. став 2. Одлуке
о комуналним делатностима предложило је да се да сагласност на предложене цене с обзиром да се
цене пијаће и отпадне воде у јавном предузећу нису мењале од 01.01.2017. године, односно више од
три године, тако да би повећање од 10% било мање од 3,4% по години што је међу нижим
повећањем цена цена воде за период 2006-2020. године.
У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима, јединица локалне
самоуправе објавила је захтев за давање сагласности на одлуку о промени цене комуналне услуге са
образложењем, дана 10.09.2020. године на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе,
као и у електронском облику на интернет страници општине, најмање 15 дана пре доношења
одлуке.
Општинско веће општине Бечеј је на 6. седници, одржаној дана 30.09.2020. године
предложило, председнику општине Бечеј, да у складу са чланом 47. став 1. тачка 9. Статута општине
Бечеј, да сагласност на промену цена како је наведено у изреци решења.
Председник општине Бечеј је размотрио захтев ЈП „Водоканал“ Бечеј, закључак Општинског
већа општине Бечеј са 6. седнице, одржане дана 30.09.2020. године, мишљење Одељења за
привреду и развој и донео решење као у изреци.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Тошић с.р
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A közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.
számok) 69. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. - más. törvény, 101/2016. – más. törvény és
47/2018. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse
Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és a Óbecse Község
Községi Tanácsa 2020. 09. 30-án megtartott 6. ülésén adott véleménye alapján, Óbecse Község községi
elnöke 2020. 09. 30-án meghozta a következő
HATÁROZATOT
az óbecsei Vodokanal Közvállalat ármódosításainak jóváhagyásáról
I.
JÓVÁHAGYJUK az óbecsei Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottságának 2020. 08. 28-án megtartott 87.
ülésén 719/2020. ikt. szám alatt meghozott határozatát a víz, a szennyvíz elvezetése és megtisztításának
árairól a háztartások és intézmények számára, mégpedig:
Fogyasztókategória

Szolgáltatás

Új ár m3-ként ÁFA
nélkül (RSD)

ÁFA 10%
(RSD)

Új ár m3-ként 10%
ÁFÁ-val (RSD)

Háztartások

Víz

48,40

4,84

53,24

Háztartások

Szennyvíz
elvezetése

18,03

1,80

19,83

Háztartások

Szennyvíz
megtisztítása

24,08

2,41

26,49

Háztartások

25
m3
fogyasztás

145,20

14,52

159,72

Intézmények

Víz

62,58

6,26

68,84

Intézmények

Szennyvíz
elvezetése

21,44

2,14

23,58

Intézmények

Szennyvíz
megtisztítása

27,98

2,80

30,78

feletti

Összesen a víz, a szennyvíz elvezetése és megtisztítása Óbecsén

Új ár m3-ként ÁFA
nélkül (RSD)

ÁFA 10%
(RSD)

Új ár m3-ként 10%
ÁFÁ-val (RSD)

Háztartások

90,51

9,05

99,56

Intézmények

112,00

11,20

123,20

Fogyasztó-kategória
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Településej
Fogyasztó-kategória
Víz (tachnikai víz)

Új ár m3-ként ÁFA
nélkül (RSD)

ÁFA 10%
(RSD)

Új ár m3-ként 10%
ÁFÁ-val (RSD)

30,00

3,00

33,00

Új ár m3-ként ÁFA
nélkül (RSD)

ÁFA 10%
(RSD)

Új ár m3-ként 10%
ÁFÁ-val (RSD)

72,00

7,20

79,20

Fix díj

Fogyasztó-kategória
Háztartások
fogyasztók

és

kis

A víz, a szennyvíz elvezetése és megtisztításának árai a Gazdaság fogyasztó-kategória, valamint a
fix díjak a Gazdaság és Intézmények fogyasztó-kategóriák számára változatlanok maradnak.
II.
Jelen Határozatot 2020. 10. 01-jétől kezdik alkalmazni.
III.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az óbecsei Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottságának 2020. 08. 28-án megtartott 87. ülésén
719/2020. ikt. szám alatt meghozta a határozatot a víz, a szennyvíz elvezetése és megtisztításának árairól
a háztartások számára. A 2020. 08. 28-I 722/2020. ikt. számú határozat jóváhagyására beterjesztett
kérelmével a háztartások vízellátásának, a szennyvíz elvezetésének és megtisztításának árait 10%-kal
növelné, míg az óbecsei költségvetési eszközhasználók számára 5%-kal, a települések technikai vízellátását
17,5%-kal, valamint a háztartások fix díjainak 30,91-%-os emelését javasolja, hogy az adott árakat
fokozatosan kiegyenlítsék a törvényes rendelkezésekkel.
Az óbecsei Vodokanal KV igazgatója 2020. 08. 28-án kézbesítette az illetékes szervhez az óbecsei
Vodokanal KV ármódosításainak jóváhagyására vonatkozó kérelmet.
A Gazdasági és Fejlesztési Osztály 2020. 09. 15-én A kommunális tevékenységekről szóló határozat
27. szakaszának 2. bekezdésével összhangban jóváhagyta a javasolt árakat, tekintettel arra, hogy a
közvállalat a vízárakat és a szennyvízzel kapcsolatos árakat 2017. 01. 01. óta, illetve három éve nem
módosította, így a 10%-os áremelés valójában 3,4%-kal kevesebb évente, ami az alacsonyabb áremelések
közé esik a 2006-2020-ig tartó időszakot nézve.
A kommunális tevékenységekről szóló határozat 28. szakaszának 4. bekezdésével összhangban a
helyi önkormányzati egység 2020. 09. 10-én a hirdetőtábláján, valamint elektronikus formában a honlapján
közzétette a kommunális szolgáltatás árainak módosítására vonatkozó kérelmet az indoklással együtt, ami
legalább 15 nappal a határozat meghozatala előtt történt.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 30-án tartott 6. ülésén javasolta a Községi elnöknek,
hogy Óbecse Község alapszabálya 47. szakasza 1. bekezdése 9. pontjával összhangban adja jóváhagyását
a szolgáltatások árainak változására, mint ahogyan a határozat rendelkező részében is áll.
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Óbecse Község Községi elnöke 2020. 09. 30-án megtekintette az óbecsei Vodokanal Közvállalat
kérelmét, Óbecse Község Községi Tanácsa 2020. 09. 30-án tartott 6. üléséről származó záradékát és a
Gazdasági és Fejlesztési Osztály javaslatát, s a határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK
Ikt. szám: III 023 – 78/2020.
Kelt. 2020. 09. 30.
ÓBECSE

KÖZSÉGI ELNÖK
Dragan Tošić sk.

--- o ---

На основу члана 53. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'',
број 5/2019), Општинско веће општине Бечеј је на 7. седници, одржаној дана 7.10.2020. године
донело
РЕШЕЊЕ
о образовању Радног тела за имплементацију програма унапређења грађанске
партиципације у општини Бечеј
I
Oбразује се Радно тело за имплементацију програма унапређења грађанске партиципације у
општини Бечеј ( у даљем тексту: Радно тело ) у саставу:
1.
2.
3.
4.

Aлександар Ђекић, Бечејско удружење младих, председник
Ана Аћимов, новинар портала Мој Бечеј, члан
Светлана Вулетић, заменица председника општине Бечеј, члан
Дане Мандић, члан Општинског већа општине Бечеј за спорт, омладину, туризам и односе са
јавношћу, члан
5. Дуња Шари, интерни ревизор, члан
6. Предраг Грабеж, ангажован у одељењу за финансије ОУ Бечеј, члан
7. Маријана Ловрић, помоћник председника општине за нормативно правне послове, члан
II
Задатак Радног тела је да изради План активности за спровођење партиципативног буџетског
процеса за усвајање буџета општине Бечеј за 2021. годину на основу ког ће реализавати конкретне
активности везане за унапређење грађанске партиципације.
III
Са извршењем задатака из члана II овог решења члановима Радног тела престаје мандат.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
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Образложење
Бечејско удружење младих је дана 06.10.2020. године а на основу реализације пројекта
"Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти" који реализује Бечејско удружење младих
у сарадњи са општином Бечеј, а финансира се преко Агенције за спречавање корупције, средствима
из буџета Републике Србије поднело општини Бечеј иницијативу за образовање Радног тела за
имплементацију програма унапређења грађанске партиципације у општини Бечеј.
Бечејско удружење младих је предложило образовање Радног тела за имплементацију
програма унапређења грађанске партиципације у општини Бечеј са циљем да креира и прати
имплементацију кључних активности за повећање учешћа грађана у буџетском процесу и усвајању
буџета општине Бечеј за 2021. годину, а које ће бити сачињено од представника удружења, медија и
локалне самоуправе, и то у следећем саставу: Александар Ђекић, Ана Аћимов, Светлана Вулетић,
Дане Мандић, Дуња Шари, Предраг Грабеж и Маријана Ловрић .
Чланом 53. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј је прописано да Општинско веће образује
стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.
Општинско веће општине Бечеј је дана 07.10.2020. године, размотрило поднети предлог и
образовало Радно тела за имплементацију програма унапређења грађанске партиципације у
општини Бечеј у саставу из изреке овог решења.
У складу са наведеним, донето је Решење као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II 02-70/2020
Дана: 06.10.2020.године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Тошић с.р

--- o ---

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1.
bekezdésének 13. pontja alapján Óbecse község Községi Tanácsa a 2020. 10. 07-én megtartott 7. ülésén
meghozta a következő
HATÁ ROZATOT
polgárok részvétele előmozdítási programát implementáló munkatestület megalakításáról
Óbecse községben
I.
Megalakítjuk a polgárok részvétele előmozdítási programát implementáló munkatestületet Óbecse
községben (a továbbiakban: Munkatestület) a következő összetételben:
8. Aleksandar Đekić, Óbecsei Ifjúsági Egyesület, elnök
9. Ana Aćimov, a Moj Bečej újságírója, tag
10. Svetlana Vuletić, Óbecse Község Községi elnökhelyettese, tag
11. Dane Mandić, Óbecse Község Községi Tanácsának sporttal, ifjúsággal, idegenforgalommal és
nyilvánossággal való kapcsolattartással megbízott tagja, tag
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12. Dunja Šari, belső revizor, tag
13. Predrag Grabež, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Osztályának dolgozója, tag
14. Marijana Lovrić, a Községi elnök normatív-jogi ügyekkel megbízott tanácsosa, tag.
II.
A Munkatestület feladata Óbecse község 2021. évi költségvetése elfogadásának participációs
költségvetési eljárásával kapcsolatos terv kidolgozása, amely alapján végrehajtják majd a polgárok
részvételéhez fűződő konkrét tevékenységeket.
III.
A jelen Határozat II. szakaszában foglalt feladatok elvégeztével megszűnik a Munkatestület
megbízatása.
IV.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az Óbecsei Ifjúsági Egyesület 2020. 10. 06-án az Együtt a transzparens és felelős nyilvános
hatalomért projektum megvalósítása alapján, amelyben az Óbecsei Ifjúsági Egyesület és Óbecse Község
Együttműködnek, s amit a Korrupciómegelőzési Ügynökség pénzel a Szerb Köztársaság Költségvetésébeől,
beterjesztette Óbecse községhez az indítványt a polgárok részvétele előmozdítási programát implementáló
munkatestület megalakítására Óbecse községben.
Az Óbecsei Ifjúsági Egyesület javasolta a polgárok részvétele előmozdítási programát implementáló
munkatestület megalakítását, hogy az kialakítsa és végigkísérje a kulcsfontosságú tevékenységek
implementációját a polgárok részvételével Óbecse község 2021. évi költségvetésének alakítása és
elfogadása során, s amely Munkatestületet az Egyesület, a média és a helyi önkormányzat képviselői
alkotnák a következő összetételben: Aleksandar Đekić, Ana Aćimov, Svetlana Vuletić, Dane Mandić, Dunja
Šari, Predrag Grabež, Marijana Lovrić.
Óbecse Község Alapszabálya 53. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja előírja, hogy a Községi
Tanács a hatáskörébe tartozó egyes feladatokra szakmai tanácsadó munkatestületeket alakat.
Óbecse Község Községi Tanácsa 2020. 10. 07-én megvitatta a beterjesztett javaslatot és
megalakította a polgárok részvétele előmozdítási programát implementáló munkatestületet Óbecse
községben, a Határozat rendelkező részében foglalt összetételben.
A Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK
Ikt. szám: III 02 – 70/2020.
Kelt. 2020. 10. 06.
ÓBECSE

A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
Dragan Tošić sk.

--- o ---

Страна 10.
10. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
08.10. 2020.
2020.10.08.

Број 19.
19. Szám

На основу члана члана 58. став 3., а у вези са чланом 47. став 5., чланом 185. став 1. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 86/2019), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 61/2017,
82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019,
59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019), 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, 113/2017, 95/2018 и 86/2019-др.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) и
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе –
општини Бечеј за 2017. годину („Службeни лист oпштинe Бeчej“, брoj 14/2017 и 23/2019) и
прибављеном мишљењу Синдикалне организације Општинске управе Бечеј, број: V 031-103/2020 од
02.10.2020. године, Општинско веће општине Бечеј je нa свojoj 7. сeдници, одржаној дана 7.10.2020.
године, усвојило

ПРАВИЛНИК
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА OПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овим Правилником врше се треће измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији
радних места у органима и службама општине Бечеј, број III 031-23/2019 oд 08.03.2019. године (у
даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
После члана 17. додаје се нови члан 17а Правилника, који гласи:
Члан 17а
1а. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1. Звање

Службеник на положају друга група

2. Захтевана стручна спрема

Високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - VII/1, правне струке дипломирани правник

3. Захтевана додатна знања / Положен државни стручни испит
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испити
4. Захтевано радно искуство

Најмање пет година радног искуства у струци.

5. Број извршилаца

1 (један)

6. Општи опис посла
Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове из надлежности Општинске управе по овлашћењу
начелника управе.
Члан 3.
Брише се члан 39. Правилника, радно место 23. "Радно место на пословима енергетског менаџера".
Члан 4.
Табеларни приказ радних места у КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, мења се и гласи:

Помоћник председника општине за пројектно планирање и
међународне пројекте - 1 извршилац
Помоћник председника општине у области
нормативно-правни послови – 1 извршилац

КАБИНЕТ
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ

Координатор за праћење пројеката пружања
социјалних услуга – 1 извршилац
- 1 извршилац
Саветник за финансијска питања - 2 извршиоца
Послови демографије и популационе политике
– 1 извршилац
Координатор за праћење пројеката у области
просторног планирања – 1 извршилац

Члан 5.
Члан 107. Правилника мења се и гласи:
Члан 107.

урбанизма и
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ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И
МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

2.

Постављено лице

3. Број извршилаца

1 (један)

4. Непосредни руководилац

Председник општине

5. Општи опис посла
Помоћник председника општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења
у вези са питањима у области за коју је постављен, сарађује са запосленима, као и члановима
општинског већа по сопственој иницијативи или на предлог председника општине. Саставља
програм и планове рада, прати прописе из свог делокруга и учествује као помоћ при изради
одлука и општих аката.Сарађује са установама и јавним предузећима у погледу области за коју
је постављена. Након спроведених активности даје повратне информације председнику општине.
Обавља и друге послове по налогу председника општине и заменика председника општине који
су у вези са описаним пословима.
Члан 6.
Члан 108. Правилника, мења се и гласи:
1

Члан 108.

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВНИ
ПОСЛОВИ

2.

Постављено лице

3.

Број извршилаца

1 (један)

4.

Непосредни руководилац

Председник општине

5.

Општи опис посла

Помоћник председника општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава
мишљења у вези са питањима у области нормативно-правни послови, сарађује са
запосленима, као и члановима општинског већа по сопственој иницијативи или на предлог
председника општине. Саставља програм и планове рада, прати прописе из свог делокруга и
учествује као помоћ при изради одлука и општих аката.Сарађује са установама и јавним
предузећима у погледу области за коју је постављена. Након спроведених активности даје
повратне информације председнику општине.
Обавља и друге послове по налогу председника општине и заменика председника општине
који су у вези са описаним пословима радног места
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Члан 7.
Члан 109. Правилника мења се и гласи:

Члан 109.

1. КООРДИНАТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРУЖАЊА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА
1. Звање

Млађи саветник

2. Захтевана стручна спрема

Стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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 – из
области правних, економских наука и природних наука

3. Захтевана додатна знања / Положен државни стручни испит.
испити за рад
4. Захтевано радно искуство

Завршен приправнички стаж

5. Број извршилаца

1 (један)

6. Непосредни руководилац

Председник општине

7. Општи опис посла
У складу са важећим законима и подзаконским актима обавља следеће послове: кординира
пословима и пројектима из области остваривања услуга у области социјалне заштите, прати
и анализира опредељења корисника за активности услуге на основу којих се израђује план
активности; усклађује и прати интересовања и могућности корисника услуга а у сарадњи са
стручним радницима; учествује у изради одговарајуће документације за област пружања
социјалних услуга; прати потребе и интересовања корисника и мотивише их за укључивање
у услугом предвиђене активности; одржава и унапређује контакте и сарадњу са
институцијама у заједници.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним
пословима радног места.
Члан 8.
Члан 110. Правилника мења се и гласи:

Члан 110.

Број 19.
19. Szám

Страна 14.
14. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
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2020.10.08.

2. САВЕТНИК ЗА ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
1. Звање

Млађи саветник

2. Захтевана стручна спрема

Стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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 – из
области правних или економских наука

3. Захтевана додатна знања Положен државни стручни испит
/ испити за рад
4. Захтевано радно искуство

Завршен приправнички стаж

5. Број извршилаца

2 (два)

6. Непосредни руководилац

Председник општине

7. Општи опис посла
У складу са важећим законима и подзаконским актима обавља следеће послове: Саветује
Председника општине као извршиоца буџета општине Бечеј, врши сложене послове у
координацији са шефом одсека за финансије и то: учествује у планирању, пројекцији
расхода на консолидованом рачуну трезора (анализа готовинских токова, плана извршења
буџета и сервисирања дуга), води евиденцију достављених захтева за сваког корисника и
координира рад са директним и индиректним корисницима буџета. Припрема налоге за
пренос средстава по основу одобрених апропријација по основу закључака председника
Општине и захтева директних индиректних корисника. Контролише извршење и остварење
апропријација из буџета. Контролише тромесечне извештаје (образац 5).
Врши контролу улазних рачуна и уговора директних буџетских корисника , врши рачунску,
формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације у захтевима
индиректних буџетских корисника, стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним
апропријацијама и одобреним квотама.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним
пословима радног места.

Члан 9.
После члана 110. Правилника додаје се нови члан 110а који гласи:
Члан 110а

Број 19.
19. Szám

Страна 15.
15. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
08.10. 2020.
2020.10.08.

3. ПОСЛОВИ ДЕМОГРАФИЈЕ И ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
1.Звање

Виши референт

2.Захтевана стручна спрема

Средње образовање у четворогодишњем трајању –
економског, финансијског, техничког или правног смера
или завршена гимназија.

3. Захтевана додатна знања
Положен државни стручни испит.
/ испити за рад
4. Захтевано радно искуство
5. Број извршилаца
6. Непосредни руководилац

Најмање пет године радног искуства у струци.
1

(један)

Председник општине

7. Општи опис посла
Прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области демографије
и популационе политике, а нарочито за развој и примену посебних програма популационе
политике.
Прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области политике
наталитета, квалитета живота и продужетка живота и репродуктивног здравља.
Даје предлоге за поправљање демографске слике у Бечеју, даје иницијативу за доношење
општих аката Скупштине општине Бечеј у погледу издвајања из буџета општине Бечеј за
прворођено дете, другорођено дете, трећерођено и свако наредно дете, бесплатан боравак
трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи. Разматра могућност да општина
Бечеј приступи пројектима у вези олакшица за породице са троје деце.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним
пословима радног места.

Члан 10.
После члана 110а додаје се нови члан 110б који гласи:
Члан 110б
4. КОРДИНАТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1.Звање

Млађи саветник

2.Захтевана стручна спрема

Стечено високо образовање на основним академским

Број 19.
19. Szám

Страна 16.
16. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
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Број 19.
19. Szám

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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 – из
области архитектуре, пејзажне артектуре, грађевинарства
и других техничких наука
3.Захтевана додатна знања /
Положен државни стручни испит.
испити за рад
4.Захтевано радно искуство

Завршен приправнички стаж

5.Број извршилаца
6.Непосредни руководилац

1

(један)

Председник општине

7.Општи опис посла
Кординира пројектима и пословима у области планских аката општине, програма коришћења
простора у складу са стратешким плановима, заштитом простора и уређењем јавног
простора, праћењем промена и процеса у простору, израдом урбанистичких анализа,
израдом аналитичких подлога за предлагање приоритета у изради, измени и стављању ван
снаге урбанистичке документације, усаглашавањем планског развоја и дефинисањем
приоритета за планско уређивање на територији јединице локалне самоуправе; прати
промене и процеса у простору, припрема просторна истраживања, аналитичке подлоге за
предлагање приоритета у изради, измени и стављању ван снаге планске документације;
пружа подршку изради програма за израду планова и припрема одлуке о изради планова,
координацију, праћење рада и сарадњу са носиоцима израде планова; прати спровођење
поступак оглашавања и
процедуре потврђивања урбанистичких пројеката, пројекта
парецелације/препарцелације, прати спровођење нацрта информације о локацији; сарађује
са главним урбанистом.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним
пословима радног места
Члан 11.
Овај Правилник се објављује у „Службеном листу општине Бечеј“ и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Бечеј
Oпштинско веће
Број: III 031-103/2020
Дана: 7.10.2020. године
БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Драган Тошић с.р

Страна 17.
17. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
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08.10. 2020.
2020.10.08.

Број 19.
19. Szám

--- o ---

САДРЖАЈ
ТАRTALOM

Назив
Elnevezés

Страна
Oldal

РЕШЕЊЕо давању сагласности на Правилник о Другим изменама Правилника о
организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј
HATÁROZATOT Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkahelyeinek
megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat második módosításának
jóváhagyásáról

1

РЕШЕЊЕо давању сагласности на корекцију цена Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј
HATÁROZAT az óbecsei Vodokanal Közvállalat ármódosításainak jóváhagyásáról

3
5

РЕШЕЊЕ о образовању Радног тела за имплементацију програма унапређења
грађанске партиципације у општини Бечеј
HATÁROZATOT polgárok részvétele előmozdítási programát implementáló munkatestület
megalakításáról Óbecse községben

7

ПРАВИЛНИК О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА OПШТИНЕ БЕЧЕЈ

10

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922
Лице које обавља послове одговорног уредника: Жолт Ловаши Латинчић
Годишња претплата за 2020. годину 1.750,00 динара
Штампа: Општинска управа општине Бечеј,
ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј
код Управе за трезор 840-138640-47
----------0---------Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg.
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922
A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Жолт Ловаши Латинчић
Előfizetési díj a 2020. évre: 1.750,00 dinár
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:
Uprava za trezor 840-138640-47
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