
                             ПРЕДЛОГ 
 
На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицaма локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016) и члана 37. Статута општине Дољевац („Службени лист 
града Ниша“, број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 13.03.2017. године, донела је 
                                            

  КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 
  

Кадровским планом за 2017. годину, утврђен је постојећи број запослених на   дан  31.12.2016. године, 
као и потребан број запослених у Општини Дољевац  у 2017. години.                                                                                                                                            

 
Члан 1. 

ФУНКЦИОНЕРИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Изабрана лица: 
- Председник општине Дољевац 
- Заменик председника општине Дољевац 
- Председник Скупштине општине Дољевац 

 
Постављена лица: 
- Секретар Скупштине општине Дољевац 
 

Члан 2. 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
      Постојећи број службеника и намештеника на дан 31.12.2016. године по систематизацији: 

 
 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  
I група 

__1__ радних места __1___ службеника 

 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 4 4 
Саветник 15 15 
Млађи саветник 3 3 
Сарадник 2 2 
Виши референт 11 12 

Укупно: 35 радних места ___37__ службеника 
   

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Четврта врста радних места 3 3 
Пета врста радних места 2 3 
                                  Укупно: 5  радних места 6  намештеника 

 
Члан 3. 

              Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2016. године је 
37 запослених. Од тога 31 службеника и 6 намештеника. 

 
Члан 4. 

              Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2017. години, години за 
коју се доноси Кадровски план: 
  

 Звање Број радних места Број службеника 
Службеник на положају –  
I група 

__1__ радних места __1___ службеника 

 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 5 5 



Саветник 15 15 
Млађи саветник 2 2 
Сарадник 2 2 
Виши референт 11 12 

Укупно: 35 радних места ___37__ службеника 
   

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Четврта врста радних места 3 3 
Пета врста радних места 2 3 
                                  Укупно: 5  радних места 6  намештеника 
 

Члан 5.     
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
 Постојећи број функционера и службеника на дан 31.12.2016. године по систематизацији: 
Функционера 1 лице 
Службеника 1 лице 
 

Члан 6. 
Број функционера и службеника који су потребни у 2017. години, години за коју се доноси Кадровски 

план: 
Функционера 1 лице 
Службеника 1 лице 
 

Члан 7. 
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
Постојећи број функционера – постављених лица на дан 31.12.2016. године по 

систематизацији: 
 Постављена лица 3 функционера 

 
Члан 8. 

Број функционера – постављених лица који су потребни у 2017. години, години за коју се доноси 
Кадровски план: 
Постављена лица 3 функционера 
 

Члан 9. 
   Кадровски план ступа на снагу даном објављивања на огласној  табли Општинске управе општине 
Дољевац. 

О б р а з л о ж е њ е 
       Чланом 76.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 21/2016) прописано је да се кадровски план састоји од приказа броја запослених 
према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни 
у години за коју се доноси кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се 
пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине или због повећаног обима 
посла.  

Чланом 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 21/2016) прописано је да нацрт кадровског плана треба да буде усаглашен са 
средствима обезбеђеним буџетом, као и да кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина 
општине. 
 
Број: 119-16 
У Дољевцу, 13.03..2017. године        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                        ПРЕДСЕДНИК  
Дејан Смиљковић          
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