
  

Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава  

Образац се може преузети, ради попуњавања, на интернет страници Министарства финансија - www.mfin.gov.rs  

  
ЈБКЈС подносиоца молбе     

Назив корисника     

Место корисника     

Контакт особа и телефон     

Датум подношења молбе     

   

1. Структура запослених на крају месеца који претходи месецу у ком се подноси захтев  

   

Стручна 
спрема  

Број 
систематизованих 
извршилаца на 
свим радним 
местима  

Број 
запослених на 
неодређено 
време  

Број 
запослених на 
одређено 
време (осим 
због повећаног 
обима посла)  

Број запослених на 
одређено време због 
повећаног обима 
посла и лица 
ангажованих ван 
радног односа  

Укупан број 
запослених/ангажованих  

Висока                 

Виша                 

Средња                 

Нижа                 

Укупно                 

   

2. Молба за попуњавање следећих слободних/упражњених радних места  

   

Стручна спрема  На неодређено време (број)  
На одређено време у 
својству приправника (број)  

Укупан број  

Висока           

Виша           

Средња           

Нижа           

Укупно           

   

3. Молба за настављање започетих поступака за попуњавање следећих слободних/упражњених радних места  

   

Стручна спрема  На неодређено време (број)  
На одређено време у 
својству приправника (број)  

Укупан број  

Висока           

Виша           

Средња           

Нижа           

Укупно           

   

4. Молба за повећање изнад 10% броја лица запослених на одређено време због повећаног обима посла и 
ангажованих ван радног односа  

   

Повећање броја запослених и ангажованих лица  Број  

Запослени на одређено време због повећаног обима посла     

Лица ангажована по основу уговора о делу     

Лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима     

Лица ангажована преко омладинске и студентске задруге     

Лица ангажована по другим основама     

     Укупно     
 

   

Предлажемо да сагласност Комисије важи за период од _____ месеца (од _____ месеца до _____ месеца).  

   
   



Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  

Образац се може преузети, ради попуњавања, на интернет страници Министарства финансија - www.mfin.gov.rs  

  

ЈБКЈС подносиоца молбе     

Назив корисника     

Место корисника     

Контакт особа и телефон     

Датум подношења молбе     

   

5. Структура одлива лица запослених на неодређено време од 7. децембра 2013. године до краја месеца који 
претходи месецу у коме се подноси молба  

   

Стручна спрема  

Број запослених на 
неодређено време 
којима је престао 
радни однос по 
основу пензионисања 
или смрти  

Број запослених на 
неодређено време 
којима је престао 
радни однос услед 
решавања вишка 
запослених  

Број запослених на 
неодређено време 
којима је престао 
радни однос по 
другим основама  

Укупан број  

Висока              

Виша              

Средња              

Нижа              

Укупно              

   

6. Структура прилива лица запослених на неодређено време од 7. децембра 2013. године до краја месеца који 
претходи месецу у коме се подноси молба  

   

Стручна спрема  

Број новозапослених на 
неодређено време на 
основу сагласности 
Комисије  

Број новозапослених на 
неодређено време када 
сагласност Комисије није 
потребна (члан 4. Уредбе)  

Укупан број  

Висока           

Виша           

Средња           

Нижа           

Укупно           

   

7. Образложење  

   

  

  

  

  

    

   

8. Изјава којом се потврђује тачност горе наведених података  

Под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни.  

Податке прикупио     Одговорно лице  

         

(име, презиме и функција)     (име, презиме и функција)  

         

(потпис)  МП  (потпис)  

         

(датум и место)     (датум и место)  
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