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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 31. став 1. тачка 6. Статута 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014-пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и 
члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 113/2017) Скупштина општине Бечеј на својој XL седници, 
одржаној дана 26. децембра 2018. године усваја следећи 

 
КАДРОВСКИ ПЛАН 

РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
за 2019. годину 

 
1) Постојећи број службеника и намештеника запослених на неодређено време у 

Општинској управи Бечеј 
           на дан 13. децембар 2018. године 

 
 

Службеник на положају  Број извршилаца 

 1 

Звања службеника  Број извршилаца 

самостални саветник 17 

саветник 22 

млађи саветник 3 

сарадник 6 

млађи сарадник 0 

виши референт 36 

референт  0 

млађи референт 0 

УКУПНО: 85 

 
 

Намештеници број извршилаца 

 7 

УКУПНО: 92 

 
 
2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2019. 

години за коју се доноси Кадровски план 
 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 0 

саветник 4 

млађи саветник 1 

сарадник 2 

млађи сарадник 1 

виши референт 5 

референт  0 

млађи референт 0 

намештеник 0 

Укупно 13 

 



3) Број приправника чији се пријем планира 
 

Приправници Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

средња стручна спрема 0 

Укупно 2 

 
 

4) 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) 0 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

средња стручна спрема 0 

Укупно 0 

 
5) Самостални извршиоци ван органа општине чији се пријем планира 

 
 

Интерни ревизор Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 

Укупно 0 

 
 

6) Број запослених чији се радно ангажовање планира у поступку озакоњења објеката по 
налогу надлежног Министарства 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 
3-за окончање поступака озакоњења објеката 
у складу са Законом о озакоњењу 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 
2- за окончање поступака озакоњења објеката 
у складу са Законом о озакоњењу 

средња стручна спрема 0 

Укупно 5 

 
У Општинској управи радни однос мирује за 2 (два) службеника. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                        мр Ненад Томашевић с.р. 
Број: I 011-158/2018 
Дана: 26.12.2018. године                                                                       
Б Е Ч Е Ј 

 


