
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 
Београд, 30.06.2022. године 
 

На основу члана 8. став 1. и 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени 
гласник Републике Србије", број 159/2020), Управа за утврђивање способности бродова 
за пловидбу објављује на својој интернет презентацији, 

 

ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2022. ГОДИНЕ 

 

1) Број систематизованих радних места према нивоу квалификација: 
 
-Минимум VI-2 ВСС- минимум 240 ЕСПБ бодова-19; 
-Минимум VI-1 ВСС-минимум 180 ЕСПБ бодова-5; 
-ССС-4; 
-ОШ-1. 

УКУПНО: 29 
 

2) Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу 
квалификација: 
На неодређено време: 

             -VII-1 ВСС–13 
             -VI-1 ВСС–5 
             - IV степен ССС–3 
             - ОШ–1 

             УКУПНО: 22 

На одређено време: 
 
 -VII-1 -1 
 -IV степен ССС -1; 

УКУПНО: 2 
 
УКУПНО на неодређено и на одређено време: 24 
 

3) Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног 
односа): 
-На основу Уговора о обављању привремених и повремених послова-4 

 
4) Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао 

по било ком основу у претходној календарској години: 
-Одлазак у старосну пензију у складу са чланом 19. став 1. тачка 1) Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању-1 

 



5) Укупан број новозапослених на  неодређено време и одређено време у 
својству приправника у претходној календарској години: 
-Новозапослени на неодређено време и на одређено време у својству 
приправника-0 
 

6) Укупан број новозапослених на  неодређено време и одређено време у 
својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој 
календарској години: 
-Укупан број-0. 

 
7) Укупан број новозапослених на  неодређено време и одређено време у 

својству приправника изнад дозвољеног процента од 70% у текућој 
календарској години: 
-Укупан број-0. 

 
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу поступа у складу са 
чланом 27к став 4. и став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/3013, 
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021-други закон) 

 

 

 

 

 

 

 


