____________________________________
(презиме, средње име и име и кандидата)
____________________________________
(адреса сталног пребивалишта)
____________________________________
(место становања)
____________________________________
(контакт телефони – фиксни/мобилни)
____________________________________
(е-mail адреса)

Пријава за пријем у Војску Србије у
својству професионалног војника,
д о с т а в љ а. –

ВОЈНОЈ ПОШТИ ___________________

Ја, _______________________________________________, ЈМБГ _____________________,
(презиме, средње име и име)
са завршеном школом _________________________ и звањем _______________________,
подносим пријаву за пријем у Војску Србије у Војну пошту _________________________,
зa род-службу _____________________________, у месту службовања ________________.
Поред ове пријаве за пријем у ВС, исту сам доставио и следећим Војним поштама:
1) _______________, зa род-службу _______________, у месту службовања ____________.
2) _______________, зa род-службу _______________, у месту службовања ____________.
Уколико не будем примљен за род-службу за коју конкуришем (ЗАОКРУЖИТИ):
а) ПРИХВАТАМ да се моја пријава разматра и за попуну других радних места у истој или
другој јединици или месту службовања;
б) НЕ ПРИХВАТАМ да се моја пријава разматра и за попуну других радних места у истој
или другој јединици или месту службовања.
Уз пријаву прилажем следећа документа:
1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или
општини – уколико није на новом обрасцу не старије од 6 месеци);
2. Уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – не
старије од 6 месеци);

3. Потврду државног органа да ми није раније престајао радни однос, у државном органу,
због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном
односу у државном органу);
4. Уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да сам одслужио војни
рок са оружјем (осим за лица женског пола) – оригинал или фотокопија оверена у суду
или општини;
5. Копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
6. Копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини) – за лица која
конкуришу за род-службу где се захтева одређена категорија.
Сагласан сам да се изврши безбедносна провера у вези са запослењем у Војсци Србије
у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08 и
104/09) и чланом 16. Правилника о безбедносним проверама лица које врши
војнобезбедносна агенција („Службени војни лист”, бр. 18/10 и 23/12).
Изјављујем да добровољно дајем своју сагласност и пристанак да Војска Србије моје
личне податке, које је прикупила о мени као кандидату, може употребити као руковалац,
корисник и обрађивач, у смислу Закона о заштити података о личности. Такође сам
сагласан и дајем свој пристанак да може моје личне податке учинити доступним трећим
лицима, у сврху правилно спроведеног изборног и поступка пријема у службу.
Изјављујем да добровољно дајем своје личне податке, да сам упознат са сврхом њиховог
прикупљања, начином на који ће Војска Србије користити ове податке, као и са
могућношћу да опозовем ову своју сагласност у ком случају прихватам да сносим све
правне последице опозива.

У ________________________

Потпис

дана
__________________________
__________________________
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