
Кадровски подаци Завода за заштиту природе Србије по одредби члана 8. Уредбе о 

поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава  

 

 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

Завода за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод), су систематизована 70  

радних места и то: 51 радно место са високом стручном спремом, 5 са вишом стручном 

спремом и 14 радних места са средњом стручном спремом.   

 Завод на дан 30.06.2022. године има укупно 60 запослених на неодређено време, 

5 запослених на одређено време и 1 лице са закљученим уговором о правима и 

обавезама вршиоца дужности директора Завода. Од 60 запослених на неодређено време 

43 је са високом стручном спремом, 5 са вишом стручном спремом и 12 са средњом 

стручном спремом. Пет запослених на одређено време су са високом стручном 

спремом.      

 У Заводу су тренутно радно ангажована 13 лица ван радног односа од којих 12 

лица по уговору о привременим и повременим пословима и 1 лице по уговору о 

допунском раду.  

 У 2021. години је престао радни однос на неодређено време за шест запослених, 

и то: 1 запослени је преминуо; тројици запосленима је споразумно престао радни однос;  

једном је престао радни однос због одласка у старосну пензију; а Директор Завода, је 

разрешен дужности.   

 У 2021. години су примљена у радни однос на неодређено време 10 запослених,  

на основу Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и 1 запослени по основу 

дозвољеног процента од 70% у складу са чланом 27к. став 1. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021).  

 У 2022. години у радни однос на неодређено време није примљен ни један 

запослени, а примљено је 5 запослених на одређено време и 7 лица за додатно радно 

ангажовање, и то за период од 01.05.2022. до 31.08.2022. године, за које је дата 

сагласност – Закључак Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава, 51 Број: 112-2983/2022 од 28.04.2022. године.  

  Стање на дан 30.06.2022. године.   

        

 


