
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Обавештење у вези члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени 

гласник РС“ број 159/20): 

„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. 

Подаци из става 1. овог члана 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. 

Податке из ст. 1. и 2. овог члана корисник јавних средстава у обавези је да ажурира у 

року од пет дана од дана последње промене.“ 

Подаци за Градску управу града Ваљева: 

1. Број систематизованих извршилаца на свим радним местима је 263. Број 

систематизованих радних места је 192.  

Број систематизованих радних места према нивоу квалификације је следећи: 

 

Звање Број 

Службеник на положају I  1 

Службеник на положају II  1 

Самостални саветник 42 

Саветник 58 

Млађи саветник 25 

Сарадник 15 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 31 

Референт 0 

Млађи референт 2 

Намештеник 14 

∑ 192 

 



 

 

2. Службеници на положају и запослени на неодређено време: 

 

Звање Број 

Службеник на положају I 1 

Службеник на положају II 1 

 

Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација: 

 

Звање Број 

Самостални саветник 38 

Саветник 69 

Млађи саветник 21 

Сарадник 16 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 52 

Референт 0 

Млађи референт 4 

Намештеник 22 

∑ 224 

 

 

Према Закону о матичним књигама („Службени гласник РС“, 20/2009, 145/2014 и 
47/2018), матичари и заменици матичара који на дан ступања на снагу овог закона немају 
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у 
образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, настављају да 
обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичара у року од три године 
од дана почетка примене овог закона. Због овог разлога, долази до неслагањa у броју 
систематизованих и попуњених радних места саветника, млађих саветника и виших 
референата. 

 

 

 

 

 

 



 
3. Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација: 

 

Звање Број 

Саветник 2 

Млађи саветник 6 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 1 

Виши референт  1 

Млађи референт  

Намештеник  

∑ 10 

 

4. Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) 

 

На дан 11.07.2022. године, број лица која су ангажована по уговору о повременим 

и привременим пословима је 21. 

 

5. Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по 

било ком основу у претходној календарској години 

 

У 2021. години, број запослених на неодређено време који су отишли у пензију је 

5, 1 службеник је преминуо. 

 

 

6. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству 

приправника у претходној календарској години је 5 (новозапослених на 

неодређено време). 

 

7. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству 

приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 

је 1. 

 

8. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству 

приправника изнад  70 % у текућој календарској години је 9. 


