
 
 
 
 
 
 

Република Србија 
Развојна агенција Србије  
 

Подаци о броју запослених у Развојној агенцији Србије 

 

 

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд 

Tел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550 

office@ras.gov.rs;  www.ras.gov.rs 

 

Ниво квалификација и врста 

образовања 

7 степен (висока) 6 степен (виша) 4 степен 

(средња) 

7.2 

Специјалистичке 

академске 

студије (САС, 60 

ЕСПБ) 

7.1 Интегрисане 

академске студије 

(ИАС, макс. 360 ЕСПБ) 

Мастер академске 

студије (МАС,180+120 

или 240+60 ЕСПБ) 

Мастер струковне 

студије (МСС, 120 

ЕСПБ) 

6.2 

Основне 

академске 

студије(ОАС, 240) 

Специјалистичке 

струковне студије 

I степена (ССС, 

180+60 ЕСПБ) 

6.1 

Основне 

академске 

студије(ОАС, 

180 ЕСПБ) 

Основне 

струковне 

студије (ОСС, 

180 ЕСПБ) 

4. 

Средње 

образовање у 

трајању од 

четири године 

(стручно, 

уметничко, 

гимназијско) 

 

Број систематизованих радних места 

према нивоу квалификација 
86 2 2 

 

Укупан број запослених на одређено и 

неодређено време према нивоу 

квалификација 

63 4 3 

13 50 2 2 3 

 

Број радно ангажованих лица према 

основу ангажовања (рад ван радног 

односа) 

1 
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Република Србија 
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Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд 
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office@ras.gov.rs;  www.ras.gov.rs 

 

 

Подаци се објављују 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). 

У Београду, 10.02.2023. године 

 

Укупан број запослених на неодређено 

време којима је радни однос престао по 

било ком основу у претходној 

календарској години 

4 

 

Укупан број новозапослених на 

неодређено време и одређено време у 

својству приправника у претходној 

календарској години 

неодређено време одређено време 

0 0 

 

Укупан број новозапослених на 

неодређено време и одређено време у 

својству приправника у оквиру 

дозвољеног процента од 70% у текућој 

календарској години 

неодређено време одређено време 

0 0 

 

Укупан број новозапослених на 

неодређено време и одређено време у 

својству приправника изнад 70% у 

текућој календарској години 

неодређено време одређено време 

0 0 
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