
 

 

 

 

 

У  складу са Уредбпм п ппступку за прибављаое сагласнпсти за нпвп 

заппшљаваое и дпдатнп раднп ангажпаое кприсника јавних средстава, чл. 8., 

пбјављују се: 

             ПОДАЦИ  О  ЗАПОСЛЕНИМА 

Укупан број систематизованих радних места у Народном позоришту, према 

 Правилнику о унутрашњој организацији и  систематизацији послова радних места је 84 и то 

према нивоу  квалификација  : 

високо образовање      39 

средње образовање              44 

основно образовање                1 

 

Укупан број запослених  на одређено време, закључно са 31.12.2020. године,  јесте именовано  

лице ( директор)  - 1. 

Укупан број запослених на неодређено време, закључно са 31.12.2020. године је 76. 

 

У 2021. години, до 12.фебруара, запослено је 5 лица на неодређено време и то 3 са високом  

стручном спремом и 2 са средњом стручном спремом.  

 

Наведено запошљавање извршено је у складу са Законом о буџетском систему,  

чл.27к, ст.1., односно попуњавајући 70% упражњених радних места у претходној години, 

 у односу на  лица којима је престао радни однос на неодређено време ( 8 запослених ), 

 а уз Сагласност Градоначелнице Града Ниша, за заснивање радног односа на неодређено  

време,по Решењу број 238/2021-01 од 01.02.2021. године. 

 

По Решењу градоначелнице Града Ниша, број 407-1/2021-01 од 17.02.2021. године,  

дата је сагласност на заснивање радног односа на одређено време за још 4 лица и то за 1 лице 
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са високом стручном спремом и 3 лица са средњом стручном спремом. 

По наведеном Решењу и датој сагласности градоначелнице Града Ниша, у марту 2021.године 

запослено је 3 лица на одређено време. 

 

У априлу месецу 2021. године, једном лицу престао је радни однос на неодређено време, 

 услед смрти, а по горе наведеном Решењу и датој сагласности градоначелнице 

 Града Ниша, запослено је још 1 лице на одређено време. 

 

На дан  ажурирања овог обавештења, 10.04.2021. године,у Народном позоришту Ниш, 

 запослено је укупно 80 лица на неодређено време и 4 лица на одређено време  (и 5. директор, 

као постављено лице). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т: Централа: +381 (0) 18 527 371    Управа: +381 (0) 18 245 441    Благајна: +381 (0) 18 245 472    Маркетинг: +381 (0) 18 245 478 

 


