
 На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС” 21/2016, 113/2017,  113/2017 
– др.закон, 95/2018, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон) и члана 40. став 1. тачка 
18. Статута Општине Неготин (“Службени лист општине Неготин” бр. 4/2019), 
Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана ____ 2021. године, усвојила је 
 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
  
 I - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 1. Постојећи број службеника и намештеника у Општинској управи општине 
Неготин, на дан 31. децембар 2021. године: 
 

1.Радна места службеника на положају Број извршилаца 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи / 

2.Радна места службеника  

Самостални саветник 17 

Саветник 21 

Млађи саветник 3 

Сарадник 15 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 26 

Референт / 

Млађи референт / 

3.Радна места намештеника  

Прва врста радних места / 

Друга врста радних места 1 

Трећа врста радних места / 

Четврта врста радних места 9 

Пета врста радних места 9 

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

Број извршилаца 

а) Службеници  

Самостални саветник 1 

Саветник 3 

Млађи саветник 2 

Сарадник / 
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Млађи сарадник / 

Виши референт / 

Референт / 

Млађи референт / 

б) Намештеници  

Прва врста радних места / 

Друга врста радних места / 

Трећа врста радних места / 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места / 

5. Радни однос на одређено време у кабинету 
председника општине 

Број извршилаца 

а) Службеници  

Самостални саветник / 

Саветник / 

Млађи саветник / 

Сарадник / 

Млађи сарадник / 

Виши референт / 

Референт / 

б) Намештеници  

Прва врста радних места / 

Друга врста радних места / 

Трећа врста радних места / 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места / 

6. Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема / 

Виша стручна спрема / 

Средња стручна спрема / 

 
 
 У Кабинету председника општине, постављен је један помоћник председника 
општине. 
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  2. Планирани број службеника и намештеника у Општинској управи општине 
Неготин, који су потребни у 2022. години:   
 

1.Радна места службеника на положају Број извршилаца 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи / 

2.Радна места службеника  

Самостални саветник 21 

Саветник 35 

Млађи саветник 4 

Сарадник 16 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 28 

Референт / 

Млађи референт 1 

3.Радна места намештеника  

Прва врста радних места / 

Друга врста радних места 1 

Трећа врста радних места / 

Четврта врста радних места 12 

Пета врста радних места 9 

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

Број извршилаца 

а) Службеници  

Самостални саветник 1 

Саветник 3 

Млађи саветник 2 

Сарадник / 

Млађи сарадник / 

Виши референт / 

Референт / 

Млађи референт / 

б) Намештеници  

Прва врста радних места / 

Друга врста радних места / 

Трећа врста радних места / 

Четврта врста радних места 2 
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Пета врста радних места / 

5. Радни однос на одређено време у кабинету 
председника општине 

Број извршилаца 

а) Службеници  

Самостални саветник 1 

Саветник / 

Млађи саветник / 

Сарадник 1 

Млађи сарадник / 

Виши референт / 

Референт / 

Млађи референт / 

б) Намештеници  

Прва врста радних места / 

Друга врста радних места / 

Трећа врста радних места / 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места / 

6. Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема / 

Виша стручна спрема / 

Средња стручна спрема / 

 
 
 II - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
  У Правобранилаштву општине Неготин, запослен је један функционер -  
Правобранилац општине Неготин и у овом органу општине се не планира пријем нових 
запослених у 2022. години. 
 
 III – Кадровски план општине Неготин за 2022. годину, ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Неготин”, а примењиваће се 
од 01.01.2022. године. 
 
Број: __________ /2021-I/07 
Датум: _______ 2021. године 
Неготин 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Милан Уруковић, с.р. 
 


