
На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 
и 114/2021) и члана 34. став 1. тачка 18. Статута општине Бечеј, ("Службени лист 
општине Бечеј", број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на својој XXXII седници 
одржаној дана 30.12.2022. године усвојила 
    

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  
за 2023. Годину 

 
1. Постојећи број запослених у Oпштинској управи Бечеј, 

на дан 31. децембар 2022. године. 
 

1. Радна места службеника и намештеника  
  Број извршилаца 

 

   
Положаји у првој групи 1 службеник 
Положаји у другој групи 1 службеник 

Самостални саветник 15 службеника 
Саветник 28 службеника 
Млађи саветник 1 службеник  
Сарадник 3  службеника            

 Млађи сарадник 0 службеника 
Виши референт 27 службеника 
Референт 0 службеника 
Млађи референт 0 службеника 
Прва врста радних места                    0 намештеника 

Друга врста радних места 0 намештеника 
Трећа врста радних места 0 намештеника 
Четврта врста радних места 7 намештеника 
Пета врста радних места 0 намештеника 
Укупно: 83 запосленa  
 

2. Радни однос на одређено време 
                  (повећан обим посла)  

Број извршилаца 
 

шилаца 

Самостални саветник 0 службеника  
Саветник 4 службеник  
Млађи саветник 0 службеник  

Сарадник 0 службеника 
Млађи сарадник 0 службеника 

Виши референт 0 службеника 
Референт 0 службеника 
Млађи референт 0 службеника 
Прва врста радних места                   0 намештеника 

Друга врста радних места 0 намештеника 
Трећа врста радних места 0 намештеника 



Четврта врста радних места 0 намештеника 
Пета врста радних места 0 намештеника 
Укупно: 4 запослена   

 
 
 
               3. Радни однос на одређено време у 
             Кабинету председника општине 

Број извршилаца  

Самостални саветник 0 службеника  
Саветник 0 службеника  
Млађи саветник                                        3 службеника                                     Број  

 
 
 

Сарадник 0 службеника 

Млађи сарадник 0 службеника 

Виши референт                                          0 службеник 
Референт 0 службеника 
Млађи референт 0 службеника 
Прва врста радних места 0 службеника 

Друга врста радних места 0 службеника 

Трећа врста радних места 0 службеника 
Четврта врста радних места 0 службеника 
Пета врста радних места 0 службеника 
Укупно: 3 запосленa 

 
 

4. Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 0 службеника 
Виша стручна спрема 0 службеника 
Средња стручна спрема 0 службеника 
Укупно: 0 запослених 

 

 
2. Планирани број запослених у Oпштинској управи Бечеј, 

за 2023.  годину 
 

1. Радна места службеника и 
          намештеника 

Број извршилаца 
 

 

   
Положаји у првој групи 1 службеник 
Положаји у другој групи 1 службеник 

Самостални саветник 15 службеника 
Саветник 31 службеника (3 новозапослена) 
Млађи саветник 1 службеника    
Сарадник 3  службеника   

 Млађи сарадник 0 службеника 
Виши референт 27 службеника  



Референт 0 службеника 
Млађи референт 0 службеника 
Прва врста радних места                    0 намештеника 

Друга врста радних места 0 намештеника 
Трећа врста радних места 0 намештеника 
Четврта врста радних места 7 намештеника  
Пета врста радних места 0 намештеника 
Укупно: 86 запосленa 

2. Радни однос на одређено време (повећан 
обим посла) 

Број извршилаца 
 

шилаца 

Самостални саветник 0 службеника  
Саветник 4 службеника   
Млађи саветник 0 службеника   

Сарадник 0 службеник  
Млађи сарадник 0 службеника 

Виши референт 0 службеник  
Референт 0 службеника 
Млађи референт 0 службеника 
Прва врста радних места                    0 намештеника 

Друга врста радних места 0 намештеника 
Трећа врста радних места 0 намештеника 
Четврта врста радних места 0 намештеника 
Пета врста радних места 0 намештеника 
Укупно: 4 запослена    

  

 
3. Радни однос на одређено време у 

Кабинету председника општине 

 
Број извршилаца 

 
 

 

Самостални саветник 0 службеника  
Саветник 0 службеника  
Млађи саветник                                        3 службеника                                      

 
 
 

Сарадник 0 службеника 

Млађи сарадник 0 службеника 

Виши референт                                          0 службеник 
Референт 0 службеника 
Млађи референт 0 службеника 
Прва врста радних места 0 намештеника 

Друга врста радних места 0 намештеника 

Трећа врста радних места 0 намештеника 
Четврта врста радних места 0 намештеника 
Пета врста радних места 0 намештеника 
Укупно 3 запосленa 



 
 

 
4. Приправници 

 
Број извршилаца 

Висока стручна спрема 0 службеник  
Виша стручна спрема 0 службеника 
Средња стручна спрема 0 службеника 
Укупно: 0 запослених 

 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                       Киш Игор, c.p. 
Број: I 011-34/2022 
Дана: 30.12.2022. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(у даљем тексту: Закон) предвиђа да је доношење Кадровског плана основ за доношење 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Доношењем 
Кадровског плана и акта о систематизацији радних места,  стварају се предуслови за 
попуњавање радних места у јединицама локалних самоуправа, односно општини Бечеј. 

Члан 76. Закона утврђује 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 изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у 
Кабинету градоначелника, председника општине, односно председника градске општине 
или због повећања обима посла. 

 На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места, односно измене и допуне тог Правилника.  

 
Општина Бечеј, Општинска управа Бечеј, планира да у 2023. години у радни однос 

на неодређено време, прими 3 лица и то:  
- у Одељењу за општу управу и друштвене делатности 1 новозапослено лице са 240 

ЕСПБ, у звању саветника на радном месту Администратор органа писарнице,  
- у Одељењу за општу управу и друштвене делатности, 1 новозапослено лице са 240 

ЕСПБ, у звању саветника на радном месту Матичар, 
- У Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне 

послове, саобраћај и инспекцијски надзор 1 новозапослено лице са 240 ЕСПБ, у 
звању саветник на радном месту грађевински инспектор. 
 



Сва наведена запослења ће се извршити на начин и по поступку предвиђеним 
законом. Анализа рада Општинске управе Бечеј је показала да би попуњавање наведених 
радних места у значајној мери унапредило квалитет рада Општинске управе Бечеј.  Члан 
77. став 1. Закона, предвиђа 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 у 
буџету.   

Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина града, општине, 
односно градске општине истовремено са Одлуком о буџету јединице локалне 
самоуправе, односно градске општине. 

Члан 78. Закона утврђује да се измена Кадровског плана може вршити у случају 
измене одлуке о буџету. 

У складу са буџетским календаром утврђеним Законом о буџетском систему, 
Општинско веће општине Бечеј, утврдило је предлог Кадровског плана општине Бечеј и 
доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.  
                                                                                      


