На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40
став1. тачка 6 Статута општине Трговиште (,,Службени гласник града Врања“ број
3/2019) и члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др Закон и 95/2018- др. закон) Скупштина општине Трговиште на својој
седници, одржаној дана 26. марта 2021. године доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
за 2021. годину

1) Постојећи број службеника и намештеника запослених на неодређено време
у Општинској управи општине Трговиште на дан 18. децембар 2020. године

Службеник на положају

број извршилаца
1

Звања службеника
Самостални Саветник
Саветник
Млађи Саветник
Сарадник
Млађи Сарадник
Виши референт
Референ
Млађи референт

број извршилаца

Намештеници

број извршилаца

6
6
7
2
1
6
0
0

5
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2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у
2021. години години за коју се доноси Кадровски план

Службеник на положају

број извршилаца
1

Звања службеника и намештеника
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт

број извршилаца
6
11
9
3
1
6
0
0
5

намештеник

3) Број приправника чији се пријем планира

Приправници
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

број извршилаца
10
5
10

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
кабинету председника општине

Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
1
0
0

5) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира
због повећања обима посла
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
5
3
1
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У Општинској управи на (2) два службеника мирује радни однос који су били
распоређени на радно место у звању самосталног саветника и саветника. Они су
приказани у постојећем броју службеника за 2020. годину и у планираном броју
службеника за 2021. годину, јер су на тим радним местима у радном односу на
одређено време два службеника ради замене, један замењује начелника општинске
управе на његовом радном месту, а други замењује службеника на Пословима
планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода, нормативноправни послови за органе општине и послови заштите и збрињавања избеглих,
прогнаних и расељених лица, коме мирује радни однос због постављења на функцију
председника општине Трговиште.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Чланом 77. Закона о запосленима у ауотномним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) прописано је да се нацрт
кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом
буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде
усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне
самоуправе усваја скупштина града, општине, односно градске општине истовремено
са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, односно градске општине.
Општинско веће је у складу са наведеном одредбом Скупштини општине
поднела на усвајање нацрт кадровског плана општинске градске управе, као и
кадровске планове других органа и служби оптине за које постоји обавеза усвајања
кадровског плана истовремено са нацртом буџета за 2021. годину.
Након одражне расправе о предложеном нацрту одлуке о измени кадровског
плана за 2021. годину Скупштина општине Трговиште га је усвојила без измена, на
својој сединици одржаној дана 26.03.2021.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ДАНА: 26.03.2021.ГОДИНЕ; БРОЈ: 110-19/2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ

Александар Колић
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