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ДА 

1. Структура запослених и ангажованих лица на крају месеца који претходи месецу у ком се подноси захтев

Стручна 

спрема

Број систематизованих извршилаца 

на свим радним местима

Број запослених на неодређено 

време

Број запослених на 

одређено време у 

својству 

приправника

Број запослених на 

одређено време по било 

ком основу (изузев у 

својству приправника)

Број лица ангажованих ван 

радног односа

Висока 24,53 20,03 0 3,4 0,2

Виша 0 0 0 0,55

Средња 3 2,5 0 0

Нижа 4 4 0 0

Укупно 31,53 26,53 0 3,95 0,2

2. Структура одлива и прилива запослених

Стручна 

спрема

Број запослених којима је престао 

радни однос на неодређено време 

по било ком основу у претходној 

календарској години

Број новозапослених на неодређено 

време и број запослених на 

одређено време у својству 

приправника у претходној 

календарској години

Број лица за која 

није реализована 

добијена сагласност 

Комисије у 

претходној 

календарској 

години 

Број запослених на 

неодређено време

 и одређено време у 

својству приправника

 у текућој календарској 

години у оквиру 70%

Број запослених на 

неодређено време

 и одређено време у 

својству приправника

 у текућој календарској 

години изнад 70%

Висока 1 0,72

Виша

Средња

Нижа

Укупно 0,72 0 0 0

Стручна 

спрема
На неодређено време (број)

На одређено време у својству 

приправника (број)
Укупан број

Висока 2,45 2,45

Виша

Средња

Нижа

Укупно 2,45 2,45

Број

Запослени на одређено време (изузев у својству приправника)

Лица ангажована по основу уговора о делу

Лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима

Лица ангажована преко омладинске и студентске задруге

Лица ангажована по другим основама

Укупно

Предлажемо да сагласност Комисије важи за период од __ месеца (од __ месеца до __ месеца).
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4. Молба за додатно радно ангажовање изнад 10%, односно изнад 7 лица код корисника јавних средстава који има до 50 запослених  на неодређено време

Уступљени запослени посредством агенције за привремено запошљавање

3. Молба за пријем извршилаца изнад 70%, односно за пријем лица у радни однос на неодређено време и одређено време у својству приправника код 

новооснованог корисника јавних средстава 

Повећање броја запослених и ангажованих лица

Основан у текућој календарској години
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