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На основу тачке 7. пододељак „Јединице локалне самоуправе до 50.000 становника“,
под редним бројем 11. Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“ бр.
61/17, 82/17, 92/17, 11/17, 14/18, 45/18,78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19 и
88/19) и члана 40. став 1. тачка. 6. Статута општине Димитровград („Службени лист општине
Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
20.12.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
o изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време
у организационим облицима система локалне самоуправе – Општине Димитровград
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у организационим
облицима система локалне самоуправе - oпштине Димитровград („Службени лист града
Ниша бр. 91/17 и 125/17 и „Сл.лист општине Димитровград“, бр.10/21), члан 2. мења се и
гласи:
„Члан 2.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (Сл. гл. Р. Србије бр.
61/17, 82/17, 92/17, 11/17, 14/18, 45/18,78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19 И
88/19) утврђује се максимални број запослених на неодређено време у организационим
облицима Општине Димитровград, који чине систем локалне самоуправе и то :


у Општинској управи општине Димитровград - 44 запослених на неодређено време,



у ЈП „Комуналац“ Димитровград – 147 запослених на неодређено време,



у Предшколској установи „8. Септембар“- Димитровград 31 запослених на
неодређено време,



у Центру за културу Димитровград - Димитровград – 10 запослених на неодређено
време,



у Народној библиотеци „Детко Петров“ - 7 запослених на неодређено време,



у Туристичкој организацији „Цариброд“ - Димитровград - 9 запослених на неодређено
време,



Центар за социјални рад за општину Димитровград- 2 запослена на неодређено
време.“
Члан 3.
У свему осталом Одлука остаје на снази непромењена.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Димитровград“.

Бр. 06-279/2021-17/14-6
У Димитровграду, 20.12.2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 77. ст. 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.
закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон и 157/20-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 19.
Статута општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 6/19), а у вези
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18,
78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19,84/19 и 88/19), Одлуке СО-е Димитровград о
максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система
локалне самоуправе-општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 91/17,
125/17 и 66/21), и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/21 и 118/2021др.закон), Скупштина Општине Димитровград, на седници одржаној дана 20.12.2021. године,
истовремено са Одлуком о буџету општине Димитровград за 2022. годину, усвојила је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
за 2022. годину
Члан 1.
Кадровски план органа и служби општине Димитровград састоји се од збирних и
појединачних података о запосленима у органима и службама општине Димитровград и
потребама за новим запошљавањем за 2022. годину.
Кадровски план органа и служби општине Димитровград, припремљен је и усваја се
истовремено са Одлуком о буџету Oпштине Димитровград за 2022. годину, а запошљавање
службеника и намештеника спроводиће се у складу са овим Планом, Правилником о
организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине
Димитровград и на основу обезбеђених средстава у буџету, у складу са Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Члан 2.
Табеларни приказ структуре и броја запослених у 2021. години и планираног броја
запослених у 2022. години.
I Постојећи број запослених у органима и службама општине Димитровград,
децембра 2021. године.

Радна
места
службеника
и
намештеника - радни однос на
неодређено време у Општинској
управи
Положај у првој групи
Положај у другој групи

Број извршилаца

44
1 (не рачуна се у укупни број)
/

Број 68. 24.12.2021. године „Службени лист општине Димитровград“
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеници

8
14
10
3
2
7
/
/
/

Радни однос на одређено време у
Општинској управи

7

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
1
4
/
/
/
1
/

Намештеници

1

Самостални извршиоци ( општински
правобранилац и буџетски инспектор)

1

Приправници
Врста стручне спреме запослених

/

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
Основна школа

32
5
7
/

СТРАНА 5

УКУПАН број ЗАПОСЛЕНИХ на неодређено време - 44
УКУПАН број ЗАПОСЛЕНИХ на одређено време 7
______________________________________________________
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ на одређено и неодређено време у децембру 2021. г - 51
II Планирани број запослених за 2022. годину у Општинској управи Општине
Димитровград
Радна места службеника и намештеника
на неодређено време
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник

Број извршилаца
44
1 (не рачуна се у укупни број)
/
9
17
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Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеници

6
3
2
7
/
/
/

Радни однос на одређено време

Број
извршилаца
према
чл.27к.
ст.6.Закона о буџетском систему
7
/
1
4
/
/
1
/
1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеници
Врста стручне спреме запослених

32
5
7
/

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
Основна школа
Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца
3

Постављена лица

1

Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
1
/
/
/

Намештеници
Самостални извршиоци ( општински
правобранилац
и буџетски инспектор )

СТРАНА 6

/
1
Број извршилаца
2
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Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/

СТРАНА 7

Члан 3.
Овај Кадровски план органа и служби општине Димитровград за 2022. годину ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Кадровског плана органа и служби општине Димитровград
за 2022. годину престаје да важи Кадровски план органа и служби општине Димитровград за
2021. годину („Службени лист општине Димитровград“, бр. 57/20).

Бр. 06-279/2021-17/14-7
У Димитровграду, 20.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582

