
        У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава ( "Сл. гласник РС", бр. 159/2020 ) ЈКП Водовод  

Смедерево објављује следеће ажуриране податке:   

 

 

                  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО     
 

 Стручна 
спрема 

Број систематизованих 
радних места према 
нивоу квалификације  

Број запослених на 
неодређено време према 
нивоу квалификације 

Број запослених на 
одређено време према 
нивоу квалификације 

Број лица ангажованих ван 
радног односа према основу 
ангажовања  

Висока  38  25   0  1  ( Уговор о допунском раду )  

Виша  10  6  0  1 ( Уговор о пп пословима )  

Средња  56  65  2  1 ( Уговор о пп пословима )  

Нижа  50   77  4  4  ( Уговор о пп пословима )  

Укупно  154   173  6  7  

 

Укупан број запослених на одређено време је 6, од којих су 2 запосленa у радном односу на одређено време због повећаног 

обима посла, а 4 запослена су у радном односу на одређено време због замене привремено одсутних запослених, до повратка 

привремено одсутних запослених са боловања. Четири запослена који су у радном односу због замене одсутних запослених  

не улазе у ограничење од 10% од укупног броја запослених на неодређено време у складу са чланом 27к став 4. Закона о 

буџетском систему ( „Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 - др. закон ).     

    

 

Укупан број 

запослених на 

неодређено време 

којима је радни однос 

престао по било ком 

основу у 2022. години  

Укупан број 

новозапослених на 

неодређено време и 

одређено време у 

својству приправника у 

2022. години 

Укупан број  новозапослених на 

неодређено време и одређено 

време у својству приправника у 

оквиру дозвољеног процента од 

70% у 2023. години 

Укупан број  новозапослених на 

неодређено време и одређено 

време у својству приправника 

изнад дозвољеног процента од 

70% у 2023.години 

10 2                               5 / 

 

 


