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привремени и повремени послови
Образац
*
*
3. Матични број регистра 
*
6. Запошљавање *
у земљи
у иностранству
*
*
земља запошљавања
ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ
ПРИЈАВА ПОТРЕБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕМ
ПОДАЦИ О СЛОБОДНОМ ПОСЛУ
Особе са инвалидитетом *: да
→
број:
7. Потребан број извршилаца*
10. Врста запослења*:
а) на неодређено време
б) на одређено време
б) рад ван радног односа:
уговор о делу
друго
11. Трајање запослења *:  
а) у месецима
б) до повратка одсутног радника
12. Дужина радног времена*:
број сати недељно
приправник
;
остало
обезбеђен смештај
;
обезбеђена исхрана
;
пробни рад:
не
да
→
месеци
;
кућно помоћно особље
теренски
;
рад у сменама
;
ноћни рад
;
радно место са повећаним ризиком
13. Услови рада и остали услови*:
;
;
обезбеђен превоз
;
рад ван просторија послодавца
;
*
15. Заштита лица која се запошљавају у иностранству (здравствени преглед, визе и боравишне дозволе, социјално осигурање, елементи уговора о раду и др) *:
Напомена о искуству:
*
*
*
*
ниво: почетни
средњи
виши
да
не
(категорија)
*
*
*
*
Назив квалификације
а) Ниво квалификације
16.1. Образовање *
Назив квалификације
16. Услови потребни за рад на слободном послу
а) Рад на рачунару (врста):
б) Возачка дозвола:
в) Страни језик (назив):
г) Стручни испит или лиценца: 
д) Други услови
16.3. Радно искуство *:
не
небитно
да
месеци
16.2. Додатна знања и вештине *:
14. Услови рада у иностранству *:
*
*
*
*
*
*
*
*
б) Ниво квалификације
Врста квалификације (општа, стручна, струковна, академска)
Начин стицања квалификације (формално, неформално, признавање претходног учења)
Начин стицања квалификације (формално, неформално, признавање претходног учења)
*
*
*
*
Врста квалификације (општа, стручна, струковна, академска)
ПОДАЦИ О УСЛУГАМА
17. Рок за реализацију пријаве *:
18. Контакти са послодавцем **:
а) директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор:
да
не
место и време:
б) слање пријаве за запослење на адресу: 
поштом
мејлом
в) јављање кандидата на контакт телефон:
г) организовање групног разговора са кандидатима:
д) достављање радних биографија на увид:
ђ) психолошко тестирање кандидата:
да
не
е) остало
19. Начин посредовања и оглашавања
Оглашавање:
да
не
→
публикација
сајт
огласна табла
20. Рок за пријављивање на оглас, односно конкурс*
* означена поља су обавезна за унос
** поља предвиђена за шифрирање попуњава НСЗ
Шифра организационејединице
*
*
21. Датум пријема пријаве:
*
*
Регистарски број пријаве
*
*
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