На основу члана 76 и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,број 21/16, 113/17 95/18), Уредбe
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 88/16) и Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број
88/16) и члана 30.Статута Градске општине Нишка Бања („Сл.лист Града Ниша“,
број 89/19 пречишћени текст ),
Скупштина градске општине Нишка Бања на седници одржаној 16.12.2020.
донeла је:
КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
Кадровским планом за 2021.годину, утврђен је постојећи број запослених у
2020.години, као и потребан број запослених у Градској општини Нишка Бања у
2021. години.
Члан 1.
ФУНКЦИОНЕРИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА НА СТАЛНОМ РАДУ
Функционери-изабрана лица:
-Председник градске општине Нишка Бања,
-Заменик Председника градске општине Нишка Бања,
-Заменик Председника Скупштине градске општине Нишка Бања,
-Чланови Већа градске општине Нишка Бања.
Постављена лица:
-Секретар Скупштине градске општине Нишка Бања.
Члан 2.
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
Постојећи број службеника и намештеника
у 2020.
систематизацији:
Службеник на положају
I група
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по

Млађи саветник

01

01

Сарадник

08

08

Млађи сарадник

01

01

Виши референт
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28 радних места

32 службеника

Број радних места

Број намештеника

/

/

/

/

/

/

03

05

Укупно:
Намештеници
Прва врста радних
места
Друга врста радних
места
Трећа врста радних
места
Четврта врста радних
места
Пета врста радних места

/
/

Укупно:
Укупно:

03 радна места
32 радна места

05 намештеника
38 запослених

Члан 3.
Укупан број запослених на неодређено време, кадровским планом
планираних у 2020.години био је 38 запослених, од тога 33 службеника и 5
намештеника.
У 2020. години није било ангажовних службеника на одређено време због
повећаног обима посла.
У 2020. години нису оглашавани интерни нити јавни конкурси за заснивање
радног односа службеника и намештеника.
Члан 4.
Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у
2021.години, години за коју се доноси Кадровски план :
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28 радних места

33 службеника

Број радних места

Број намештеника
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Службеници извршиоци

Укупно:
Намештеници
Прва врста радних
места
Друга врста радних
места
Трећа врста радних
места
Четврта врста радних
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Пета врста радних места

/
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Укупно:
Укупно:

03 радна места
32 радна места

04 намештеника
38 запослених

У 2021.години потребно је ангажовати 2 лица
повећаног обима посла.

на одређено време због
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