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Пријава на оглас у државном органу 
 
 
Подносилац ЛИЧНО попуњава образац пријаве 
 
 
* обавезна поља 
 
Подаци о огласу (попуњава орган) 
Радно место: Возач Шифра пријаве 
Врста радног места: намештеник IV врсте Државни орган : Виши суд у Пожаревцу 
 
 
Лични подаци* 
Презиме Име  
Јединствени матични број грађана  
Држављанство 
 
 
Адреса становања* 
Улица и број* 
 

Место* 
Поштански број * 

Адреса на коју желите да примате обавештења у вези са огласом, ако није иста као адреса 
становања 
Улица и број Место 

Поштански број 

Телефон Примарни *                     
Секундарни (није обавезно) 

Е-адреса (ако је поседујете) 
Начин на који желитеда вам се достављају обавештења, када писмена достава 
није обавезна (заокружите)* 
1. Телефон                             2. Е-маил 
 
 
Да ли сте до сада учествовали на конкурсу (конкурсима) или огласу за 
посао у државним органима? * 

 
    НЕ          ДА 

 
 
Образовање*  Молимо вас, наведите школе које сте завршили 
 
Средња школа 

Назив школе и седиште Смер и трајање програма Занимање које сте стекли 
   
   
 
 
Радно искуство* 

Да ли сте запослени?                                                                                              ДА           НЕ 
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Садашње или последње запослење 
Организација 
(послодавац) 

Врста радног 
односа  

(на одређено, 
неодређено) 
или рад ван 

радног односа  
(врста уговора) 

Од када – до 
када 

Назив посла  
(радно место) 

Кратак опис 
посла 

Врста и 
степен 

стручне 
спреме, 
односно 
врста и 
степен 

образовања 
које се 

захтевало за 
послове које 

сте 
обављали 

      
      
      
Претходна запослења (молимо вас, наведите почев од најскоријег уназад) 
Организација Врста радног 

односа 
Од када – до 

када 
Назив посла 
(радно место) 

Кратак опис посла 

     
     
     
     
 
 
Добровољна изјава о припадности националној мањини 
Уколико је у конкурсу/огласу наведено да припадници одређених националних мањина 
могу имати предност на изборној листи у случају да два или више кандидата имају једнак 
број бодова, молимо вас да, ако желите, наведете да ли припадате некој националној 
мањини и којој? 
НЕ    ДА,  наведите којој националној мањини припадате:     
 
 
Како сте сазнали за овај оглас?* 
Молимо вас да нам због евалуације наведете како сте сазнали за оглас. 
Интернет 
презентација 

Штампа Преко 
пријатеља и 
познаника 

Национална 
служба за 
запошљавање 

Уживо 

□ Службе за 
управљање 
кадровима 

□ Дневне 
новине 

□ Запослени у 
органу 

□ Интернет 
презентација 

□ Сајам 
запошљавања 

□ Органа □ друго □ Руководилац 
у органу 

□ Лист 
Послови 

□ Кадровска 
јединица 
органа – 

□ друго  □ друго □ Позив 
саветника из 
НСЗ 

□ 
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Изјава* 
Потврђујем да нисам осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци     ДА       НЕ 
Потврђујем да ми у прошлости није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног односа     ДА       НЕ 

Потврђујем да су сви наведени подаци тачни и потпуни     ДА       НЕ 
Уколико будем позван, поднећу доказе о испуњавању захтева. Јасно 
ми је да уколико то не учиним губим статус кандидата на овом огласу     ДА       НЕ 
Јасно ми је да ћу, уколико накнадно буде откривено да неки од 
наведених података није тачан и потпун или наводи на погрешно 
мишљење, изгубити статус кандидата   

    ДА       НЕ 

Заокружите начин на који желите да се прибављају ваши подаци из 
службених евиденција (извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и друге податке из службених евиденција који су 
наведени као услов за рад на радном месту): 

1) Сагласан сам да се подаци о мени могу прибавити и 
обрађивати за потребе спровођења огласа као и да ће их за 
потребу провере услова запошљавања прибавити орган из 
службених евиденција; 

2) Сагласан сам да се подаци о мени могу обрађивати за потребе 
спровођења огласа као и да ћу за потребу провере услова 
запошљавања лично доставити потребне податке из службених 
евиденција. Јасно ми је да уколико то не учиним губим статус 
кандидата. 

      

Заинтересован сам и за друге послове у државној управи и можете ме 
позвати на неки други одговарајући конкурс или оглас, уколико ми по 
овом огласу не буде понуђен посао 

    ДА       НЕ 

 
 
 

Датум* 
 
Потпис:* 
 
Електронски образац: 
□ Потврђујем да сам лично попунио образац.* 
 
Име и презиме 
 
 

 
За папирни образац – Изјава 
Сви изрази у овом обрасцу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се 
без разлике на особе женског и мушког рода. 

 

 
 


