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 Аутономна Покрајина Војводина 
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     ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
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                  С о м б о р 

 

 

З А П И С Н И К 
 

 Са 5. седнице Савета за запошљавање Града Сомбора, одржаној дана 03.07.2018. године у 

соби 218/II са почетком у 11,00 часова.  

 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА: Сава Дојић, Секула Тањевић, Зоран Пурић, Јадранка Радојчић, 

Предраг Орлић. 

 

ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ: Свјетлана Нешић, Зоран Булатовић 

 

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Милан Проле, помоћник начелника Одељења за образовање, Јована 

Грујић, саветник у Одсеку за ЛЕР 

 

 Седницом руководи Сава Дојић, председник Савета. 

 

 С обзиром да је констатовано да седници присуствује већина чланова Савета за запошљавање 

потребна за пуноважно одлучивање, предложен је следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са 4. седнице Савета одржане дана 29.05.2018. године и дневног 

реда 5. седнице;  

2. Утврђивање дефицитарних занимања - школска 2018/2019 година 

3. Разно. 

  

  

 Обзиром да других предлога није било Дневни ред је једногласно усвојен. 

 

 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 Усвајање записника са 4. седнице одржане дана одржане дана 29.05.2018. године 

и усвајање дневног реда 5. седнице; 

   

Закључак: 

Обзиром да примедби није било, Сава Дојић констатује да је записник са 4. седнице Савета 

за запошљавање Града Сомбора, као и дневни ред 5. седнице једногласно усвојен. 

 

 

ДРУГА  ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

 Утврђивање дефицитарних занимања - школска 2018/2019 година 

 



 Уводно излагање одржао је председник савета, Сава Дојић, и предочио да Савет за 

запошљавање Града Сомбора, као саветодавно тело у процесу припреме новог круга 

стипендирања у школској 2018/2019. години треба да надлежној комисији предложи листу 

дефицитарних занимања. Прочитан је допис Националне службе за запошљавање - Филијала 

Сомбор, који је сачињен на иницијативу Одељења за образовање.  У допису НСЗ је наведено да  

се ниједно занимање на може издвојити као дефицитарно, с обзиром да од почетка текуће године 

сомборска филијала НСЗ није имала ниједну нереализовану пријаву потребе за запошљавањем 

одређеног кадра, а којег није био на евиденцији незапослених лица. У допису се даље наводи да 

досадашње искуство и очекиване потребе за подручје које покрива сомборска филијала НСЗ, 

упућују на занимања из области информационих технологија, машинства, грађевине и 

фармације.  

 Помоћник начелника Одељења за образовање, Милан Проле известио је присутне да су у 

текућој школској години као дефицитарна занимања са више бодова, бодована следећа занимања: 

дипл. инжењењр електротехнике и рачунарства, дипл. професор математике, дипл. инжењер 

мехатронике, дипл. социјални радник и дипл. инжењер пољопривреде - заштита биља.  

 Прочитани су и анализирани резултати прошлогодишњег градског конкурса за доделу 

стипендија, те је након расправе утрврђено да је постојећу листу дефицитарних занимања 

потребно проширити. На предлог председника Савета за запошљавање, Саве Дојића, надлежној 

комисији биће упућен предлог да се наведена листа дефицитарних занимања дефицитарних 

занимања прошири, односно допуни занимањима: дипл. професор физике и инжењер 

прехрамбене технологије.  

  

 У расправи су учествовали сви присутни. 

  

       Закључак: 

 Савет предлаже надлежној комисији проширење листе дефицитарних занимања са 

занимањима: дипл. професор физике и инжењер прехрамбене технологије.  

 Савет предлаже надлежној комисији одговарајућу измену правилника на основу које 

се бодују пријаве студената, на начин да се бодују пријаве студената друге, треће, 

четврте и старијих година студија, а да се за упис на прву годину студија успех из 

основне школе вреднује  сан мањим бројем бодова. 

 

ТРЕЋА  ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

 РАЗНО 

 

 Чланови Савета за запошљавање Града Сомбора расправљали су и о могућности 

увођења дуалног образовања, тј обављању праксе средњошколаца у привредним 

субјектима. У том смислу неопходно је заинтересовати привредне субјекте за дуално 

образовање и преиспитати потребе  за појединим профилима у  средњим школама. 

 

 Председник Савета, Сава Дојић, предочио је присутнима да је Град Сомбор у 

сарадњи са НСЗ Филијала Сомбор, дана 02. јула 2018. објавио 2 јавна позива. 

Јавни позив за запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица од чега су 

средства издвојена за финансирање ове мере активне политике запошљавања на страни 

Града  7.200.000,00, а НСЗ 5.890.909,09 динара, укупно 13.090.909,09 динара. 



Реализацијом ове мере политике запошљавања било би омогућено отварање нових 

радних места за 73 незапослена лица. 

  

 Град и НСЗ - Филијала Сомбор, објавили су и јавни позив за самозапошљавање. 

Град је обезбедило 4.500.000,00 динара, а НСЗ 3.500.000,00 динара. Субвенционисањем 

самозапошљавања биће омогућено запослење за 40 незапослених лица.  Оба јавна позива 

трају до 07. септембра 2018. године. 

  

За наведене активности по Позиву за учешће у суфинанисрању програма или мера 

активне политике запошљавања, Град је поднео Захтев за учешће у суфинанисрању 

програма или мера активне политике запошљавања и од укупно тражених средстава у 

износу од 9.500.000,00 динара, одобрен износ од 9.390.909,09 динара.  

 

У расправи су учествовали сви присутни. 

  

       Закључак: 

 Град и НСЗ - Филијала треба да раде на снажној кампањи, које ће усмеравати све заинтересована 

ка НСЗ. НСЗ - Филијала Сомбор, направиће план обука по којем ће сва заинтересована лица моћи 

да се информишу преко релевантних сајтова НСЗ и Града Сомбора, односно других медија или 

лично.  

 У погледу увођења дуалног образовања, закључак Савета је да је потребно преиспитати потребу 

за појединим профилима у средњим школама, како би се привредни субјекти заинтересовали за 

дуално образовања, које ће омогућити усклађивање потражње и понуде на тржишту рада. 

 

 

  

З А К Љ У Ч А К 

 

Седница је завршена у 12,15 часова.  

 

 

 

за тачност:  

Јована Грујић, дипл. правник       

Саветник у Одсеку за ЛЕР  

 

  

  

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

                                                                                              Сава Дојић, дипл.ек.  

 

 

 

 


