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НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО
број систематизованих радних места према нивоу 

квалификација
11 32 11 88 142

укупан број запослених на одређено и неодређено време 

према нивоу квалификација
НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО

укупан број запослених на неодређено време према нивоу 

квалификација
11 28 8 75 122

укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација 1 4 5

НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО

Уговор о привременим и повременим пословима 5 5
Уговор о допунском раду 1 1

НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО

укупан број запослених на неодређено време којима је 

радни однос престао по било ком основу у 2022.години
0 0 2 2

укупан број новозапослених на неодређено време и 

одређено време у својству приправника у 2022. години
НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО

укупан број новозапослених на неодређено време у 2022. години 0 4 4
укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у 

2022. години
0

НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО

укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру дозвољеног 

процента од 70% у 2022. години

укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у 

оквиру дозвољеног процента од 70% у 2022. години

НИЖА СРЕДЊА ВИША ВИСОКА УКУПНО
укупан број новозапослених на неодређено време изнад тог процента у 

2022. години
укупан број новозапослених на  одређено време у својству приправника 

изнад тог процента у 2022. години

укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у 

оквиру дозвољеног процента од 70% у 2022. години

укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад 

тог процента у 2022. години

број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа)

На основу члана 8. Уредбе о поступку  за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020)                                                                                                                                                     

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА објављује следеће податке


