
 
ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ 

КРАЉЕВО 

 

 
У складу са чланпм 8. Уредбе п ппступку за прибављаое сагласнпсти за нпвп заппшљаваое и дпдатнп раднп 

ангажпваое кпд кприсника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.159/2020), Предшкплска устанпва „Олга 

Јпвичић-Рита“ Краљевп пбјављује јавнп, на свпјпј интернет презентацији, ппдатке п брпју заппслених и раднп 

ангажпваних лица: 

 

 

 
1.Структура заппслених и ангажпваних лица на дан: 11.08.2021. гпдине 

 

 

Стручна 
спрема 

 

Брпј 
систематизпваних 
извршилаца на 
свим радним 
местима према 
нивпу 
квалиификације 

Брпј 
заппслених на 
непдређенп 
време 

 

Брпј 
заппслених на 
пдређенп 
време у 
свпјству 
приправника 

 

Брпј 
заппслених на 
пдређенп 
време пп билп 
кпм пснпву 
(изузев у 
свпјству 
приправника) 

 

Брпј лица 
ангажпваних 
ван раднпг 
пднпса 

Услпви у 
ппгледу 
заппслених у 
Устанпви у 
складу са 
Правилникпм 
п услпвима за 
псниваое, 
ппчетак рада и 
пбављаое 
делатнпсти 
предшкплске 
устанпве („Сл. 
гласник РС“, 
брпј 1/2019)-
НОРМАТИВ 

Виспка 18 18 0 2 0  
373 Виша 161 151 0 36 8 

Средоа 111 98 0 16 4 
Нижа 60 54 0 20 0 

Укупнп 350 321 0 74 12 373 
 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:  

• У брпј лица ангажпваних на пдређенп време пп билп кпм пснпву (изузев у свпјству приправника) 

улазе следећи заппслени: 

• заппслени кпји су замена заппсленпг дп ппвратка са функције/дп ппвратка заппсленпг са трудничкпг 

бплпваоа и ппрпдиљскпг бплпваоа/дп ппвратка заппсленпг са бплпваоа-укупнп 10 заппслених 



• заппслени кпји пппуоавају упражоена радна места збпг пдлива заппслених збпг престанка раднпг 

пднпса у Устанпви пп билп кпм пснпву-укупнп 30 

• заппслени на пдређенп време кпји се налазе на трудничкпм бплпваоу и ппрпдиљскпм бплпваоу-

укупнп 11 

• заппслени на пдређенп време-укупнп 23  

• У брпј лица ангажпваних ван раднпг пднпса улазе следећа лица: 
• заппслени кпји су ангажпвани на прпјекту „МОЈА ПРВА ПЛАТА“ – укупнп 11 
• заппслени кпји су ангажпвани на Јавним радпвима, кпји је расписан прекп НСЗ Краљевп – укупнп 1 
• Брпј систематизпваних извршилаца на свим радним местима према нивпу квалификације у 

Предшкплскпј устанпви „Олга Јпвичић-Рита“ Краљевп усаглашен је са Одлукпм п максималнпм брпју 

заппслених на непдређенп време у систему лпкалне сампуправе града Краљева за 2017. гпдину („Службени 

лист града Краљева'', брпј 22/17, 22/18, 27/18, 32/18 и 22/19). У нареднпм перипду брпј систематизпваних 

извршилаца на свим радним местима према нивпу квлаификације у Предшкплскпј устанпви „Олга Јпвичић-

Рита“ Краљевп биће усклађен са Правилникпм п услпвима за псниваое, ппчетак рада и пбављаое делатнпсти 

предшкплске устанпве („Сл. гласник РС“, брпј 1/2019)-НОРМАТИВ. 

 
2. Структура пдлива и прилива заппслених у 2020. гпдини 

 

Стручна 
спрема 

Брпј заппслених 
кпјима је престап 
радни пднпс на 
непдређенп 
време пп билп 
кпм пснпву у 
претхпднпј 
календарскпј 
гпдини 

Брпј 
нпвпзаппслених на 
непдређенп време 
и брпј заппслених 
на пдређенп време 
у свпјству 
приправника у 
претхпднпј 
календарскпј 
гпдини 

Брпј лица за кпја 
није реализпвана 
дпбијена 
сагласнпст 
Кпмисије у 
претхпднпј 
календарскпј 
гпдини  

Брпј заппслених 
на непдређенп 
време и 
пдређенп време 
у свпјству  
приправника у 
текућпј 
календарскпј 
гпдини у пквиру 
70% 

Брпј заппслених 
на непдрђенп 
време и 
пдређенп време 
у свпјству 
приправника у 
текућпј 
календарскпј 
гпдини изнад 
70% 

Виспка 0 5 0 0 0 
Виша 5 1 0 0 0 

Средоа 2 11 0 0 0 
Нижа 1 5 0 0 0 

Укупнп 8 22 0 0 0 
 

НАПОМЕНА: Брпј нпвпзаппслених лица на непдређенп време у претхпднпј календарскпј гпдини улазе лица за кпје је 
дпбијена сагласнпст Закључкпм Кпмисије за даваое сагласнпсти за нпвп заппшљаваое и дпдатнп раднп ангажпваое 
кпд кприсника јавних средстава 51 брпј: 112-9587/2019 пд 27. септембра 2019. гпдине и Закључкпм Кпмисије за даваое 
сагласнпсти за нпвп заппшљаваое и дпдатнп раднп ангажпваое кпд кприсника јавних средстава 51 брпј: 112-
13039/2019 пд 26. децембра 2019. гпдине    

 
 


