
                   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
                                           ЈБКЈС : 09099

Датум задње промене : 14.12.2021.

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

( чл. 8 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“,бр. 159/2020)).

1) Број систематизованих радних места по нивоу квалификације 

Ниво 
квалификација 

1 2 3 4 5 6 7 8 Укупно

Систематизован
а радна места 

3 17 3 59 82 *

* У укупан број систематизованих радних места урачуната су места системтаизована у 
Кабинет председника општине, као посебне организационе јединице

2) Број запослених на неодређено и одређено време по нивоу квалификације 

Ниво 
квалификација 

1 2 3 4 5 6 7 8 Укупно

Запослени на 
одређено време  

3 7 10*

Запослени на 
неодређено 
време

2 14 4 47 67 **

* Од укупног броја запослених на одређено време, троје лица су запослени због 
повећаног обима посла до шест месеци а седморо ради замене до повратка одсутног 
запосленог. 

** Од укупног броја запослених на неодређено време, за осам радника мирује радни 
однос због избора на функције а два радника су на неплаћеном одсуству.

2а) Број запослених у Кабинету председника општине на одређено време до истека 
мандата председника општине 

Ниво 
квалификација 

1 2 3 4 5 6 7 8 Укупно

Систематизован
а радна места 

1 4 5 *

Попуњена радна 
места 

1 1 2

3) Број лица ангажованих према основу ангажовања ( рад ван радног односа ) 



Привремено повремени послови : 3 особе на  пословима озакоњења на основу 
закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава за ангажовање нових лица преко 10% од 
укупног броја запослених на неодређено време.

Уговор о делу : 2 на пословима саветника председника општине. 

4) Број запослених  на неодређено време којима је радни однос престао по било ком 
основу у претходној календарској години 

Укупан број лица : 4
Споразумни престанак радно односа 1
Испуњавање услова за одлазак у старосну пензију 3

5) Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у
претходној календарској години 

Укупан број лица : 1
Неодређено време 0
Приправник 1**

** У јануару 2020-те године у својству приправника примљена једна особа на основу 
закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-1922/2019 од 26.02.2019.године и 
конкурса спроведеног у 2019-тој години. У 2020-тој години није добијена нити једна 
сагласност за ново запошљавање. 

6) Број новозапослених  на неодређено време и одређено време у својству приправника 
у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 

Укупан број лица : 3
Неодређено време 3*
Приправник 0

У текућој 2021.години у радни однос на неодређено време примљена су 3 лица. Једном 
лицу је прерастао радни однос из одређеног времена у неодређено време јер је до 
окончања приправничког стажа положио државни стручни испит  и место је било 
предвиђено кадровским планом (чл.70 став 3 и члан 129 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,бр. 
21/2016,113/2017,95/18). Реч је о приправнику за које постоји закључак Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава бр. 112-1922/2019 од 26.02.2019.године и за којег је у 2019-тој 
спроведен јавни конкурс. 
Друге две особе су примљене у радни однос на неодређено време након спроведеног 
интерног и јавног конкурса .
У текућој 2021.години један запослени је поднео захтев за престанак радног односа те 
му је исти и престао и један запослени је преминуо.  

7) Број новозапослених  на неодређено време и одређено време у својству приправника 
у изнад дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 

Укупан број лица : 3



Неодређено време 3
Приправник 0


