
Република Србија 
Град Београд 
Градска општина Сурчин 
Управа  
Број: IV-01-020-90-8/2018-1 
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Сурчин, Војвођанска 79 
 

 
На основу члана 4. став 8. и члана 76. став 1 Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Службени гласник РС“, број 21/16, 113/2017, 
95/2018 и 113/2017- др закон) и Закључка Скупштине Градске општине Сурчин, број: III-01-06-
90-276/2018 од 24.12.2018.године, начелник Управе градске општине Сурчин доноси: 

 
 

КАДРОВСКИ  ПЛАН  ЗА 2019.ГОДИНУ 
 
 

Постојећи број запослених изабраних и постављених лица- функционера у Градској 
општини Сурчин 

 
 
 

 
Планирани број запослених изабраних и постављених лица- функционера у 2019. у 

години у Градској општини Сурчин 

Функционери - изабрана и постављена лица  

Функционери -  изабрана лица - Председник 1 радно место 1 функционер 

Функционери -  изабрана лица - Заменик 
председника 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  изабрана лица -  Члан Већа 1 радно место 10 функционера 

Функционери -  постављено лице – 
Секретар Скупштине 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  постављено лице –
Општински правобранилац 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  постављено лице – 
Помоћник Председника 

1 радно место 3  функционера 

Укупно: 6 радних места 17  функционера 

Функционери - изабрана и постављена лица  

Функционери -  изабрана лица Председник 1 радно место 1 функционер 

Функционери -  изабрана лица -Заменик 
Председника 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  изабрана лица -Члан Већа 1 радно место 11 функционера  

Функционери -  постављено лице – 
Секретар Скупштине 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  постављено лице –
Општински правобранилац 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  постављено лице – Заменик 
општинског правобраниоца 

1 радно место 1 функционер 

Функционери -  постављено лице – 
Помоћник Председника 

1 радно место 3  функционера 

Укупно: 7 радних места 19  функционера  



 
Постојећи број запослених у Управи Градске општине Сурчин на дан  

01.12.2018.године на неодређено време   

Радна места службеника и намештеника  Број извршилаца  

положај у првој групи  1  

положај у другој групи  1  

самостални саветник  26 

саветник  7 

млађи саветник  7 

сарадник  6  

млађи сарадник 3  

виши референт 34 

четврта врста намештеника 2 

Укупно: 87 

 
Планирани  број запослених у Управи Градске општине Сурчин у 2019.години на 

неодређено време   

Радна места службеника и намештеника  Број извршилаца  

положај у првој групи  1  

положај у другој групи  1  

самостални саветник  20 

саветник  23 

млађи саветник  4 

сарадник  9 

млађи сарадник 1 

виши референт 32 

четврта врста намештеника 4 

Укупно: 95 

 
Напомена: Због израде Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи 
Градске општине, општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин и посебним 
организационим јединицама Градске општине Сурчин, могућа су незнатна одступања од 
звања наведених у горњој табели због утврђивања услова за ново запошљавање планирано 
у 2019.години. 
 
У 2019.години планирано је попуњавање 15 слободних извршилаћких радних места, од чега 
је 14 службеника и 1 намештеник, а на основу добијене Сагласности за ново запошљавање 
од стране надлежног министарства. 
Такође је могуће и попуњавање 5 упражњених извршилачких радних места пријемом у радни 
однос на одређено време ради одсуства  запослених због мировања радног односа, за чије 
запошљавање није потребна сагласност Министарства. 
 
Приказ броја запослених према Обједињеном Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву Градске општине 
Сурчин и посебних организационих јединица Градске општине Сурчин по радним местима, 
звањима и броју извршилаца у Управи Градске општине Сурчин у 2019.години биће накнадно 
сачињен по доношењу наведеног Правилника и сматраће се саставним делом овог кадровског 
плана. 

 
 
 

 
 



 
 

Постојећи број запослених у Управи Градске општине Сурчин на дан 01.12.2018.године  
на одређено време 

Радна места службеника Број извршилаца  

Радни однос на одређено време (повећан обим посла)-  
млађи саветник 

1  

Радни однос на одређено време (одсуство запосленог 
због спречености за рад ради одржавања трудноће, 
трудноће, порођаја и неге детета)- млађи саветник 

1 
 

Радни однос на одређено време (одсуство  запосленог 
због мировања радног односа) виши референт 

1  

Укупно: 3 

Планирани број запослених према Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву Градске 
општине Сурчин и посебним организационим јединица  Градске општине Сурчин 
( по радним местима, звањима и броју извршилаца) у Управи Градске општине 

Сурчину 2019.години на одређено време 

Радна места службеника  Број извршилаца  

Радни однос на одређено време (повећан обим посла)-  
млађи саветник 

0 

Радни однос на одређено време (одсуство запосленог 
због спречености за рад ради одржавања трудноће, 
трудноће, порођаја и неге детета)- млађи саветник 

 
2 

Радни однос на одређено време (одсуство  запосленог 
због мировања радног односа) виши референт 

 0 

Радни однос на одређено време (Шеф кабинета 
Председника, уговори о делу, повремени и привремени 
послови и др.) 

10 

Укупно: 12 

 
 

Посебне опрганизационе јединице у Градској општини Сурчин 
 

Постојећи број запослених у Кабинету председника Градске општине Сурчин на дан  
01.12.2018.године на неодређено време   

Радна места службеника  Број извршилаца  

Шеф Кабинета 0  

Помоћник председника Градске општине за обављање 
послова из области урбанизма и грађевинских послова 

1  

Помоћник председника Градске општине за овављање 
послова из области спорта и културе  

 1 

Помоћник председника Градске општине за овављање 
послова из области привреде и инвестиција 

1 

Укупно: 3 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планирани број запослених према Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву Градске 
општине Сурчин и посебним организационим јединицама Градске општине Сурчин 

 ( по радним местима, звањима и броју извршилаца) у Кабинету председника Градске 
општине Сурчин у 2019.години на одређено време 

Радна места службеника  Број извршилаца  

Шеф Кабинета 1  

Помоћник председника Градске општине за обављање 
послова из области урбанизма и грађевинских послова 

1  

Помоћник председника Градске општине за овављање 
послова из области спорта и културе 

 1 

Помоћник председника Градске општине за овављање 
послова из области привреде и инвестиција 

1 

Укупно: 4 

 
 

Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин 
на дан  01.12.2018.године  

Радна места службеника  Број извршилаца  

положај у првој групи  1  

положај у другој групи  0  

Виши референт 0 

Укупно: 1 

 
 

Планирани број запослених према Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву Градске 
општине Сурчин и посебним организационим јединицама Градске општине Сурчин  

( по радним местима, звањима и броју извршилаца) у Општинском правобранилаштву 
Градске општине Сурчин у 2019.години 

Радна места службеника  Број извршилаца  

положај у првој групи  1  

положај у другој групи  1  

саветник  0 

млађи саветник 0 

Виши референт 1 

Укупно: 3 

 
 

 
Постојећи број запослених у Интерној ревизији Градске општине Сурчин на дан  
01.12.2018.године на неодређено време   

Радна места службеника  Број извршилаца  

самостални саветник  0 

Укупно: 0 

 
 

 
 



Планирани број запослених према Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву Градске 

општине Сурчин и посебним организационим јединицама Градске општине  
Сурчин ( по радним местима, звањима и броју извршилаца) у Интерној ревизији 

Градске општине Сурчин у 2019.години 

Радна места службеника  Број извршилаца  

самостални саветник  1 

Укупно: 1 

 
 

 
                   
                                                                                               Начелник Управе 
                                                                                        Градске општине Сурчин 
 
                                                                                     Татјана Ракић, дипл.правник 
 
 
 
 
 
 

 

 


