
 На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гл.РС'', бр. 21/2016), 

Скупштина општине Пожега на својој седници одржаној ________2017. 

године, усваја следећи 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1) Постојећи број службеника и намештеника 

на дан 31 децембра 2017. године 

 

- по радним местима 

 

Радна места службеника 
Број 

извршилаца 

Начелник Општинске управе 1 

Заменик начелника Општинске управе 1 

Начелник Одељења за привреду и локални економски развој 

и радно место за послове привреде 

1 

Радно место за имовинско-правне послове 1 

Радно место за послове МЗ и комуналне делатности 1 

Радно место за послове локалног и економског развоја 3 

Начелник Одељења за буџет и финансије и радно место за 

послове буџета 

1 

Шеф Одсека за трезорско пословање 1 

Шеф Одсека за буџетско рачуноводство 1 

Економ 1 

Књиговођа 1 

Књиговођа буџетских корисника 1 

Благајник 1 

Књиговођа МЗ 1 

Начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода 1 

Инспектор канцеларијске контроле 2 

Порески инспектор теренске контроле 1 

Радно место за послове пореске контроле 2 

Порески виши сарадник 1 

Начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

1 

Радно место за послове у области грађевинарства 1 

Радно место за стручно-оперативне послове из области 

примењене геодезије у Одељењу 

1 

Радно место за послове урбанистичког планирања и 

издавања урбанистичких аката 

2 

Радно место за послове издавања урбанистичких аката 1 

Радно место за послове пријема и обраде поднесака 1 

Радно место за послове заштите животне средине и 1 



стамбено-комуналне послове 

Начелник Одељења за друштвене делатности и радно место 

за послове образовања 

1 

Радно место за послове културе, информисања и одбране 1 

Радно место за послове пријема и обраде поднесака у 

области образовања, културе, спорта и повереник за 

избеглице 

1 

Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове и 

радно место за радне односе 

1 

Шеф писарнице 1 

Радно место матичар 1 

Радно место заменик матичара 1 

Радно место заменик матичара и послови за лична стања 1 

Послови архиве 1 

Послови за оверу преписа, потписа и експедицију 1 

Радно место мрежни администратор 1 

Радно место за послове противпожарне заштите, послове 

обезбеђења и возача 

1 

Послови јавних набавки 1 

Извршни радник 1 

Начелник Одељења за инспекцијске послове и радно место 

просветног инспектора 

1 

Грађевински инспектор 1 

Комунални инспектор 2 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве 2 

Инспектор за заштиту животне средине 1 

Радно место за послове пријема поднесака и достављач 1 

Начелник Одељења за правне и скупштинске послове 1 

Технички послови за Скупштину и Општинско веће 1 

 

                                    

 

Радна места намештеника 
Број 

извршилаца 

Дактилограф 2 

Возач, достављач, ложач, домар 1 

Послови курира и рад на централи 1 

Угоститељски послови и спремачица 1 

Спремачица 2 

Возач председника Општине 1 

   

 

 

 

 

 

 



- по звањима 

 

Звања службеника и намештеника 
Број 

извршилаца 

Начелник Општинске управе 1 

Заменик начелника Општинске управе 1 

Самостални стручни сарадник 25 

Виши стручни сарадник 2 

Стручни сарадник 5 

Виши сарадник 7 

 Сарадник - 

Виши референт 14 

Референт - 

Намештеник 8 

Укупно 63 

 

 

Радни однос на одређено време 

у кабинету председника Општине 

 

 

Радна места 
Број 

извршилаца 

Помоћник председника Општине 2 

 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који 

      су потребни у 2018. години за коју се доноси Кадровски план 

 

 

Звања службеника и намештеника 
Број 

извршилаца 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи 1 

Самостални саветник 11 

Саветник 16 

Млађи саветник 5 

Сарадник 7 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 14 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Намештеник 7 
Укупно 63 

 

 

 



 

 

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено 

време планира у Кабинету председника Општине 

 

Висина стручне спреме 
Број 

извршилаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)  

Средња стручна спрема  

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Сл.гл.РС'', бр. 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 општине истовремено са Одлуком о буџету јединице 

локалне самоуправе. 

 Општинско веће је у складу са наведеном одредбом Скупштини 

општине Пожега поднело на усвајање нацрт Кадровског плана Општинске 

управе, као и кадровске планове других органа и служби Општине Пожега 

за које постоји обавеза усвајања Кадровског плана, истовремено са 

нацртом Буџета за 2018. годину. 

Након одржане расправе о предложеном нацрту Кадровског плана 

за 2018. годину Скупштина општине Пожега га је усвојила без измена, на 

седници одржаној ________2017. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПОЖЕГА 
 


