Ha ocxoey .rn. 35.

h 36. crae 5. t-loxpajrncKe cKynLxn4HcKe oAnyKe o floxpajrncxoj aaa4r
(,,Cnyx6enr nvc'r Al1B", 6poj:37/t4), a y aesn ca qn. 76. crae t. n 77. cr. L w 2., 3axoHa o
3anoc.neHilMa y ayroHoMHr4M noxpajrHama n jegnunqaMa noKanHe caMoynpaBe (,,Cnyx6eHn
f.nacHnK PC" 6poj: 2t/20I6),
f]orpajnHcKa BraAa/ Ha ceAHilqil oApxaHoj 5. ,qeqev6pa 2016. ro.qhHe/ A o H e n

a

Je

ynyTcTBo o nPhnPEMh KAAPOBCKOT nnAHA
ocHoBHE OAPEAEE

9nax 1.
Oennn ynyrcraonn ypefyje ce HaqhH h nocrynaK nphnpeMe r caAplxhHa KaApoBcKof n.naHa 3a
noxpajrHcxe cexperaprjare, Vnpaey 3a Kanr4ra.nHa ynaraFba Ayrononnue noxpajrHe BojaogzHe,
,Qrpexqnjy sa po6ne pe3epBe Al-l Bojeo4rne, Cexperaprjar iloxpajrucxe B,naAe, Vnpaey sa
saje4Hruxe noc.noBe noxpajnucxl4x opraHa, Cnyx6y 3a peanh3aqrjy nporpanna paseoja AyrononnHe
noxpajnHe Bojao4rHe, Cnyx6y 3a ynpaB/baFbe /byAcKr4M pecypcrMa, Cryx6y 3a hHrepHy peeuzujy
Kop14cHhKa 6yr,rercxrax cpeAcraBa AyroHonnHe noxpajnHe Bojeo4rne r Vnpaay 3a ilMoB14Hy
Ayroxonnne noxpajrHe Bojeo,qrHe (y 4aruenn reKcry: floxpajraHcxr,r opraH).

3anoc.nenr y cMilcny oBor ynyrcrea jecy Qynxr4r,roHepr, cryx6enraqr,r (cnyx6eHrqn
nonoxajy h Lr3Bpurr4ol1a) n HanneLureHhqr{.

9rax

Ha

2.

Ka4poecxr nnaH npNxasyje:

L. flocrojehu 6poj 3anoc.neHrx no nonoxajnua n 3BaFbilMa cnyx6eHrxa, oAHocHo Bpcrfi paAHhx
Mecra HaMeureHilxa, xojr cy y paAHoM oAHocy y floxpajrncKoM opraHy:
1") na Heo4pefeHo BpeMe;
2) na o4pefeHo BpeMe no yrepfeHoM MaHAary;

3)

Ha

o4pefeHo BpeMe s6or noeehanor o6rua nocna (Haj4yxe 6 MeceL{n y roKy je4He KaneHAapcKe

ro4raHe);

4)

Ha

o4pefeHo BpeMe y xa6rHery rsa6paHor nhLla y fioxpajrHcxoM opraHy;

5) nprnpaeHmxa.

2. Spoj 3anocneHhx no
opfaHy

y

3BaFby 14 Bpcn4 paAHhx Mecra unjn

je

nprajenn norpe6aH

y

floxpajrHcxonn

toAVHV aa xojy ce KaApoBcKV nna+ AoHoch:

L) na neo,qpef eHo BpeMe;
2) Ha o4pefeHo BpeMe no yrepfenoM MaHAary;
3) na o4pef eHo BpeMe s6or noaehauor o6rnna noc.na (Haj4yxe 6 nneceqn y roxy je4He xaaeHAapcKe

roArne);
4) na o4pef eHo BpeMe y xa6raHery rsa6paHor nilqa y lloxpajraHcxoM opraHy;
5) npt,tnpaennxa.

9nax 3.
Ka4poacxr

n.naH ce yceaja hcroBpeMeHo ca oAnyKonn o

6yqery.

Ka4poecxra n.naH Baxh je4ny 6yqercKy ro4tlHy'

Ka4poacxn n,naH ce MeFba hcroBpeMeHo ca pe6araHcom 6ypera xojrnn ce Bhcl4Ha cpeAcraBa
3a nnare npe4eraf a 3a MaFbh, oAHocHo eehr 6poj 3anoc.neHhx.
NPhNPEMA HAIIPTA KAAPOBCKOT NNAHA

9rax 4.
Ceaxil f'loxpajnHcxt4 opraH npilnpeMa Ha4pr cBor KaApoBcKor n/laHa, ilcroBpeMeHo

ca

npilnpeMoM npeAnora ceor QuHancrjcxor nnaHa.

Har4pr KaApoBcKof n.flaHa lloxpajuucxof opraHa 3acHilBa ce Ha npoqeHH ocrBapeFba
Ka4poBcKor n.naHa 3a rexyhy roAilHy, npoMeHh nocnoBHl,tx npolleca xojr ce nnanrpajy y
floxpajrncxoM opraHy r norpe6r 4a ce noeeha H,nv{ cMaFbn 6poi 3anoc,neHilx il Aa ce FbhxoBa paAHa
Mecra 4pyrauraje onhuy h pa3Bpcrajy a6or rora uro ce MeFba Haqt4H paAa il o6finn nocnoea
noxpajrncxor opraHa.
9nax 5.
Har4pr KaApoBcKor n.flaHa cacrojr ce o4 ra6enapHor Aena v o6pasroxerua.

Ta6enapnn Aeo Haqpra KaApoBcKof n,naHa caAplKl4 e,neMeHre ,qeQnnltcaHe q.i'laHoM 2. oeor
ynyrcTBa vIv't

Hl

FberoB cacraBHh Aeo.

V o6pasroxeFby Hal{pra KaApoBcKor nnaHa HaBoAe ce noAal{r o ocrBapeFby KaApoBcKor
n/faHa, pa3no3h s6or xojrax rpe6a 4a ce noeeha vnn cMa.t,u 6poj 3anocneHilx y paAHoM oAHocy Ha
neogpefeno BpeMe, pa3no3h s6or xojrax rpe6a Aa ce Fbt4xoBa paAHa Mecra 4pyravnje onruy
paaspcrajy, a aKo ce nnaHhpa Aa ce 3anoc/reHh nprnnajy y paAHH oAHoc na o,qpefeHo BpeMe H
pa3no3il a6or xojrax ce ouexyje noeehaH o6rm nocna, oAHocHo Apyril pa3no3h sa noeehaFbe 6poja
3anoc/leHilx Ha o4pefeuo BpeMe, yxruyvyjyhr r pa3nore sa nprjenn y paAHkt o4Hoc nphnpaBHhKa.
14

t{rax 6.
KaApoBcKor nnaHa floxpajrHcxr4 opraH AocraB/ba floxpajraHcxoM cexperaprjary
3a ynpaB/baFbe /byAcKl4M pecypcl4Ma.
n
Cnyx6u
Qranancraje

Haqpr

Har-1pr KaApoBcKor nnaHa AocraB,rba ce f'loxpajrHcxonn cexperapnjary
14croBpeMeHo c npeAnorom Qrnaxcnjcxor uaua.

aa

3a Qruancrje

9'naw7,

Cnyx6a 3a ynpaB/baFbe /byAcKhM pecypo4Ma npoBepaBa Aa nA cY Hal{pr]4 KaApoBcKr4x
n.naHoBa floxpajrancxhx opraHa nphnpeM/beHh y cKnaAy ca o4pe46aMa oBor ynyrcrBa h aKo yrBpAll
HeAocrarKe,4aje ynyrcrBa KaKo Aa ce oHr orK.noHe.

r'lnax 8.

Axo ce floxpajrancxil ceKperapnjat sa $raxaHoaje carnacn c BXcrHoM 6yqercxrx cpeAcraBa
xoja 6N 6nna norpe6Ha sa cnpoeoferue HaL{pra KaApoBcKor nnaHa, npilnpeMa HaLlpra KaApoBcKor
n,naHa l-loxpajrncxof opraHa je oxonvaHa il cMarpa ce Aa je ou ycxrafeH c HallproM 6yqera
AyroHonnHe noxpajrHe Bojeo4rHe.
Axo ce floxpajraHcxh ceKperapiljar aa QrHancrje He carnacv c Br4chHoM 6yr;ercxrx cpeAcraBa

xoja 6ra 6nna norpe6Ha sa cnpoeoferue Haqpra KaApoBcKor n.flaHa, npeAnaxe KaKo Aa ce il3MeHl4
HaL{pT KaApOBCKOT nnaHa,

Axo ce noxpajrHcxt4 opraH carnacv c npeAnox{eHoM

143MeHoM, npilnpeMa HoB Hal{pr
sa
ceKperapujary
ra
fioxpajrucKoM
Ka4poBcKor n.flaHa h AocraB/ba
Qrnaxcrje, a axo ce He carnach,
AyxaH je, noruro o cnopy oAnytu4 florpajrHcxa B,naAa, Aa Hal-{pr cBor KaApoBcKof n/laHa ycxnaAh ca
craBoM [oxpajnncxe Bna4e.

9nas 9.

Haqpre ceojrx Ka4poBcKl4x n.naHoBa xojra cy H3MeFbeHh y cKnaAy ca qnaHoM 8. oeor
ynyrcrBa, t-loxpajrHcxt4 opraHh AyxH14 cy Aa Aocraee Cnyx6r 3a ynpaB/baFbe .rbyAcKl,lM pecypcllMa h
floxpajrncxonn cexperaprajary 3a Qrnano,rje HajxacHrje 15 AaHa npe poKa yrepf enor aa
AocraB/baFbe Haqpra 6yr;era.
yTBPTrh BAI'bE n PEAflOTA KAAPOBCKOT

tlnar

flIAHA

10.

Haqpr KaApoBcKof nnaHa noxpajnHcxr4x opraHa, xojr vltHe o6jegrrueHh Haqprr KaApoBcKt4x
n.naHoBa 3a cBe noxpajrHcxe opraHe nphnpeMa Cnyx6a 3a ynpaB/baFbe,rbyAcKl4M pecypchMa.

6yr;era

[loxpajraHcxa BnaAa yrepfyje npeAnor KaApoBcKor n.i'raHa ilcroBpeMeHo
ynyhyje CxynulruHr AyroHonnne noxpajrHe Bojeo,qrHe Ha AoHouleFbe,

ca

npeA.noroM

ra

n PAREI-bE Cn POBOT,EFbA KAAPOBCKOT

I|/IAHA

t{nar 11.
Cnyx6a 3a ynpaB/baFbe /byAcKhM pecypo4Ma npal4 cnpoaoferoe KaApoBcKor nnaHa y
t-loxpajnncxhM opraHhMa, nphnilKoM cnpoeo?;erua hHrepHof

r jaaHor

KoHKypca'

Vxonrxo ce nphnrKonn cnpoeofieFba hHrepHor r jaenor KoHKypca y floxpajnHcKt4M opraHfiMa
oAcrynhno oA KaApoBcKor n/taHa, Cnyx6a 3a ynpaB/baFbe ,rbyAcKt4M pecypilMa o roMe o6aseuraea
l-loxpajrHcxy BnaAy,
3arpax<ATvt o4 Cryx6e 3a ynpaB,rbaFbe ,rbyAcKl4M pecypcilMa
aKo yrBpAh Aa ce
l-loxpajrncKuM opraHnMa
raeeurraj o cnpoeofeFby KaApoBcKor n.naHa
oAcrynhno oA KaApoBcKor n/raHa, Molxe Aa Ha/rolKlr npeAy3hMaFbe o4roeapajyhrx nnepa.

l-loxpajrancxa

BnaAa Moxe

y

v

nPE/|A3HE

11

3ABP[!HE OAPEAFE

{nan t2.
flpenopyvyje ce Cnyx6r CxynurrHe AyroxomHe noxpajrHe Bojeo4rHe, l-lpaao6paurnaulrBy
AyroHomne noxpajrne Bojeo4rne, l-loxpajrHcxorrn 3aLIJrhrH14Ky rpafana orrn6ygctuany 4a
nph/lt4KoM nphnpeMe Ka4poBcKor n.naHa cxoAHo npr,rrueruyjy ogpe46e oBof ynyrcrBa

9nan 13.

HaL{pre

[lprnrxom nphnpeMe KagpoBcKor n.rraHa n 2A17 . toAVHy, [1oxpajrncxh opraHh cy Ay]t(Hh Aa
ceojrx KaApoBcKhx n/taHoBa AocraBe l-loxpajr,rHcxoM ceKperapltjary sa Qrnancrie n Cnyx6t't

3a ynpaB,rbaFbe /byAcKt4M

pecypcrMa y poKy oA ABa AaHa oA AaHa crynaFba Ha cHary oBor ynyrcrBa,

thax

14,

Oao ynyrcrBo cryna Ha cHary AaHoM o6jaerur,learua

y

,,Cryx6enovt nltcry AyroHoMHe

noxpajrHe Bojsop,u He",

NOKPAJHHCKA

Spoj: 119-L/2OL6
Hoan Cag, 5. Aeqeu6ap 2016' roAHHe

14K

На основу чл. 35. и 36. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези са чл. 76,77. и 78. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 21.
фебруара 2018. године, донела је
УПУТСТВО О ПРИПРЕМИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Упутство је објављено у "Службеном листу АПВ", бр.
10/2018 од 21.2.2018. године, ступило је на снагу
1.3.2018, а члан 2. се примењује од припреме Кадровског
плана за 2019. годину.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим упутством уређују се поступак припреме и садржина кадровског плана
Аутономне покрајине Војводине и кадровских планова покрајинских органа управе и
стручних служби покрајинске владе (у даљем тексту: покрајински органи) и праћење
спровођења кадровских планова.
Запослени, у смислу овог упутства, јесу функционери, службеници (службеници на
положају и извршиоци) и намештеници.
II КАДРОВСКИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 2.
Кадровски план Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Кадровски план)
сачињава се на основу кадровских планова покрајинских органа.
Кадровски план приказује постојећи број и број који је потребан у години за коју се
кадровски план доноси -функционера, службеника према положајима или звањима,
намештеника и приправника, који су у радном односу на неодређено време или на
одређено време (по утврђеном мандату, у кабинету изабраног лица или због
повећаног обима посла).
Члан 3.
Кадровски план усваја се истовремено са одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине.
Кадровски план важи једну календарску годину.
Кадровски план може се мењати у случају измене одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 4.
Нацрт Кадровског плана припрема Служба за управљање људским ресурсима (у
даљем тексту: Служба).
Покрајинска влада утврђује предлог Кадровског плана истовремено са предлогом
буџета Аутономне покрајине Војводине и упућује га Скупштини Аутономне покрајине
Војводине на доношење.
III КАДРОВСКИ ПЛАНОВИ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Члан 5.
Пост у пку доношења Кадровског плана претходи доношење кадровских планова
покрајинских органа.
Кадровски план покрајинског органа приказује постојећи број и број који је
потребан у години за коју се кадровски план доноси – функционера, службеника
према положајима, звањима или радним местима, намештеника према врсти радних
места и приправника, који су у радном односу на неодређено време или на одређено

време (по утврђеном мандату, у кабинету изабраног лица или због повећаног обима
посла).
Члан 6.
Покрајински орган припрема предлог свог кадровског плана истовремено са
припремом предлога свог финансијског плана.
Изузетно, покрајински орган може да измени кадровски план у току године без
измене финансијског плана, уз претходну сагласност Комисије за кадровска и
административна питања, у поступку за доношење кадровског плана покрајинског
органа прописаном овим упутством.
Члан 7.
Предлог кадровског плана покрајинског органа састоји се од табеларног дела и
образложења.
Табеларни део садржи елементе дефинисане чланом 5. овог упутства и чини његов
саставни део.
Образложење садржи податке о остварењу кадровског плана, разлозима због којих
треба да се повећа или смањи број запослених у радном односу на неодређено време,
разлозима због којих треба да се њихова радна места другачије опишу и разврстају, а
ако се планира да се запослени примају у радни однос на одређено време – треба да
садржи и податке о разлозима због којих се очекује повећан обим посла, односно
другим разлозима за повећање броја запослених на одређено време, укључујући и
разлоге за пријем у радни однос приправника.
Члан 8.
Предлог кадровског плана покрајински орган доставља на мишљење Покрајинском
секретаријату за финансије и Служби.
Члан 9.
Покрајински секретаријат за финансије даје мишљење о усклађености предлога
кадровског плана покрајинског органа са одобреном масом средстава за плате
покрајинском органу.
Члан 10.
Служба даје мишљење о усклађености предлога кадровског плана покрајинског
органа са одредбама закона и подзаконских аката којима се уређује област радних
односа у покрајинским органима и са одредбама овог упутства.
Члан 11.
Кадровски план покрајинског органа доноси старешина органа по прибављеним
позитивним мишљењима органа из члана 8. овог упутства и доставља га Покрајинском
секретаријату за финансије и Служби.
Члан 12.
На основу Кадровског плана и кадровског плана покрајинског органа, доноси се
правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у покрајинском
органу, односно измене и допуне тог правилника.
Служба даје мишљење о усклађености правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у покрајинском органу са Кадровским планом и
кадровским планом покрајинског органа.
IV ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ КАДРОВСКИХ ПЛАНОВА
Члан 13.
Служба прати спровођење Кадровског плана и кадровских планова покрајинских
органа, приликом спровођења интерног и јавног конкурса односно при заснивању
радног односа на одређено време због повећаног обима посла.

Служба подноси Покрајинској влади извештај о спровођењу Кадровског плана и
кадровских планова покрајинских органа, једном годишње, најкасније до 31. јануара
за претходну годину, а на захтев Покрајинске владе - када за то постоје оправдани
разлози - подноси и ванредни извештај.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Препоручује се Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине,
Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине и Покрајинском заштитнику
грађана -омбудсману да приликом припреме кадровског плана сходно примењују
одредбе овог упутства.
Члан 15.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о припреми
кадровског плана („Службени лист АПВ“, број 66/16).
Члан 16.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Аутономне покрајине Војводине“, а члан 2. се примењује од припреме Кадровског
плана за 2019. годину.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 119-1/2018
Нови Сад, 21. фебруар 2018. године
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић, с.р.

НАЗИВ ОРГАНА:
КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ______ ГОДИНУ
1. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, НА ДАН ____ ГОДИНЕ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЛОЖАЈ/
ЗВАЊЕ

РАДНО МЕСТО

БРОЈ УТВРЂЕН
АКТОМ О
СИСТЕМАТИЗА
ЦИЈИ

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

ПРИПРАВНИК

у кабинету повећан
по
обим
утврђеном изабраног
лица
посла
мандату
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИЗАБРАНА
ЛИЦА
ИМЕНОВАНА
ЛИЦА
ПОСТАВЉЕНА
ЛИЦА

2. СЛУЖБЕНИК

УКУПНО 1.
2.1.
СЛУЖБЕНИК
НА ПОЛОЖАЈУ
Укупно 2.1.
2.2.
СЛУЖБЕНИК НА
ИЗВРШИЛАЧКО
М МЕСТУ
Укупно 2.2
3. НАМЕШТЕНИК

УКУПНО 2.

УКУПНО 3.

УКУПНО 1+2+3
2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПОТРЕБАН У ____ ГОДИНИ
ЗАПОСЛЕНИ

ПОЛОЖАЈ/
ЗВАЊЕ

РАДНО МЕСТО

БРОЈ УТВРЂЕН
АКТОМ О
СИСТЕМАТИЗА
ЦИЈИ

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

ПРИПРАВНИК

по
у кабинету повећан
обим
утврђеном изабраног
лица
посла
мандату
1

2

3

4

ИЗАБРАНА
ЛИЦА
ИМЕНОВАНА
ЛИЦА
ПОСТАВЉЕНА
ЛИЦА

НИК

УКУПНО 1.
2.1.
СЛУЖБЕНИК
НА ПОЛОЖАЈУ

5

6

7

8

9

10

2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПОТРЕБАН У ____ ГОДИНИ
ЗАПОСЛЕНИ

ПОЛОЖАЈ/
ЗВАЊЕ

РАДНО МЕСТО

БРОЈ УТВРЂЕН
АКТОМ О
СИСТЕМАТИЗА
ЦИЈИ

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

ПРИПРАВНИК

по
у кабинету повећан
утврђеном изабраног
обим
мандату
лица
посла
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИЗАБРАНА
ЛИЦА
ИМЕНОВАНА
ЛИЦА
ПОСТАВЉЕНА
ЛИЦА

2. СЛУЖБЕН
НИК

УКУПНО 1.
2.1.
СЛУЖБЕНИК
НА ПОЛОЖАЈУ
Укупно 2.1.
2.2.
СЛУЖБЕНИК НА
ИЗВРШИЛАЧКО
М МЕСТУ
Укупно 2.2
3. НАМЕШТЕНИК

УКУПНО 2.

УКУПНО 3.

УКУПНО 1+2+3
ДАТУМ:
ПЕЧАТ И ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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