
                                                                                                                                         ПРЕДЛОГ 

 

На основу чл. 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Србије," број 21/16 и 113/2017) Скупштина 

Градске општине Севојно на седници одржаној ________2021. године, усваја 
 

 

НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Постојећи број запослених у Управи Градске општинe Севојно на дан 31. децембар 

2021. године (колона број 1) и планирани број запослених у 2022. години (колона број 2): 

 

 

1 Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

 

2021. 2022. 

 Положаји у првој групи 1 1 

Положаји у другој групи   

Самостални саветник   

Саветник   

Млађи саветник   

Сарадник   

Млађи сарадник   

Виши референт   

Референт 1 1 

Млађи референт   

Намештеник - Прва врста    

Намештеник - Друга врста    

Намештеник - Трећа врста    

Намештеник - Четврта врста    

Намештеник - Пета врста    

2 Радни однос на одређено  време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 

2021. 2022. 

 Самостални саветник   

Саветник   

Млађи саветник   

Сарадник   

Млађи сарадник   

Виши референт   

Референт   

Млађи референт   



Намештеник - Прва врста   

Намештеник - Друга врста   

Намештеник - Трећа врста   

Намештеник - Четврта врста   

Намештеник - Пета врста   

4 Приправници 

  

Број извршилаца 

 

2021. 2022. 

 Висока стручна спрема  1 

Виша стручна спрема   

Средња стручна спрема  1 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење Кадровског плана садржан је у одредби члана 77. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 21/16, 113/17 и 95/18), којим је предвиђено да кадровски 

план у градским општинама усваја скупштина градске општине истовремено са одлуком о 

буџету градске општине. 

 

Кадровски план за текућу 2021. годину остварује се како је и предвиђено Кадровским 

планом Управе Градске општине Севојно за 2021. годину. Један службеник је службеник 

на положају постављен по спроведеном јавном конкурсу за попуњавање положаја, а један 

службеник има звање референта. 

 

Нацртом кадровског плана Управе Градске општине Севојно за 2022. годину предвиђен је 

исти број државних службеника као и у 2021. години, и то: један службеник на положају и 

један извршилац у звању референта. 

 

Градска општина Севојно је Кадровским планом Управе за 2022. годину предвидела два 

приправничка места ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално 

обављање послова, и то по једно приправничко место са високом и средњом стручном 

спремом.  

 

 

Република Србија 

Град Ужице 

Градска општина  Севојно                                                                     Председник Скупштине 

СКУПШТИНА                                                                                     Градске општине Севојно                                  

I  број         /21                                                                                                Никола Гогић, с.р. 

            .2021. године 

 

 

 


