
1. НОКС ниво 2. НОКС ниво 3. НОКС ниво
4. НОКС 

ниво

5. НОКС 

ниво

6.1/6.2 

НОКС ниво

7.1/7.2 НОКС 

ниво
Укупно

117 / 488 1307 / 81 347 2340

1. НОКС ниво 2. НОКС ниво 3. НОКС ниво
4. НОКС 

ниво

5. НОКС 

ниво

6.1/6.2 

НОКС ниво

7.1/7.2 НОКС 

ниво
Укупно

7 120 364 1264 86 87 374 2302

1. НОКС ниво 2. НОКС ниво 3. НОКС ниво
4. НОКС 

ниво

5. НОКС 

ниво

6.1/6.2 

НОКС ниво

7.1/7.2 НОКС 

ниво
Укупно

/ / / / / / / /

/ /

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни 

однос престао по било ком основу у 2020. години

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено 

време у својству приправника у 2020. години

46 37

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено 

време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента 

од 70% у 2021. години

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено 

време у својству приправника изнад тог процента у 2021. 

години

Привремени и повремени Уговор о делу Уговор о стручном Допунски рад

35 / / /

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

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) Акционарско друштво за железнички превоз робе "Србија 

Карго", Београд чини јавно доступним податке о броју запослених и радно ангажованих лица

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација

Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација

* од укупно исказаног броја запослених за 4 запослена мирују права и обавезе из радног доноса по основу члана 79. Закона о раду, док за једног 

запосленог мирују права и обавезе из радног односа по основу члана 78. Закона о рад.** Пријем у радни однос по основу споразума ради заснивања 

радног односа код другог корисника јавних средстава из 2020. године, у складу са чланом 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 

59/2015, 62/2019 и 50/2020)

Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација


