
 

 

 

 

 

 

 

У  складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажоање корисника јавних средстава, чл. 8., објављују 

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 образоање              44 

основно образвање                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 

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. 

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

по Решењу о отказу уговора о раду, услед учињених повреда радне обавезе и радне дисциплине. 

По Решењу градоначелнице Града Ниша, број 2033-1/2021-01 од  15.09.2021.године, 

дата је сагласност на заснивање радног односа на одређено време за још 2 лица и то за 1 лице 

са високом стручном спремом и 1 лицe са средњом стручном спремом. 

По наведеном Решењу и датој сагласности градоначелнице Града Ниша, у септембру 

2021.године, запослено је 2 лица на одређено време. 

По Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава број:112-7188/2021 од 29.07.2021. године, на  
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предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, а који је примљен и заведен код 

Народног позоришта Ниш, под бројем 01-1094/2 од 22.09.2021. године, запослено је још једно  

лице са високом стручном спремом, на неодређено време. 

 Закључно са 31.12.2021. године, два лица су стекла право на старосну пензију, те им је 

 престао радни однос по овом основу. 

 Такође, закључно са овим датумом, истекли су уговори закљуени  на одређено време и то  

за 7 лица. 

 Дана, 01.02.2022. године, на основу Решења о сагласности градоначелника 

 Града Ниша број 54-1/2022-01, од 31.01.2022.године, запослено је 3 лица са високом 

 стручном спремеом и 4 лица са средњом стручном спремом, на одређено време. 

На дан  ажурирања овог обавештења, 28.02.2022. године, у Народном позоришту Ниш, 

запослено је укупно 78 лица на неодређено време и 7 лица на одређено време  (као и директор, 

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 

 


