
ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

У ФОНДУ ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Стање на дан 5. мај 2021. године 

*Лица ангажована за послове евалуације поднетих пријава за програме, у складу са планским и програмским документима Фонда, а на основу 

Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава од 30. марта 2021. 

године.  

 

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. 

гласник РС 159/2020), корисник јавних средстава је у обавези да податке о броју запослених и радно ангажованих лица учини јавно 

доступним, истицањем на својој интернет презентацији или на други одговарајући начин. 

Стручна спрема 

Број 
систематизованих 
радних места према 
нивоу 
квалификације 

Број 
запослених на 
неодређено 
време 

Број запослених 
на одређено 
време  

Број лица 
ангажованих ван 
радног односа  
(уговор о привремено-
повременим пословима и 
слично) 

Број лица 
ангажованих ван 
радног односа по 
другим основама 
(уговор о делу)* 

Висока 32 26 2 4 82 

Виша     1     

Средња 1 1       

Нижа           

Укупно 33 27 3 4 82 

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 одређено време у 
својству 
приправника у 
претходној 
календарској 
години 

Број запослених 
на неодређено 
време 
 и одређено 
време у својству 
приправника 
 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 5    

Виша      

Средња      

Нижа      

Укупно 1 5    



Горе наведени подаци треба да садрже: број систематизованих радних места према нивоу квалификација, укупан број запослених на 

одређено и неодређено време према нивоу квалификација, број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа), 

укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години, укупан 

број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години, укупан број 

новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој 

календарској години, као и укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента 

у текућој календарској години. 


