____________________________________
(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 Војску Србије, 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. Кратку биографију;
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – уколико није
на новом обрасцу не старије од 6 месеци);
3. Уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – не старије од 6 месеци);
4. 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);
5. Уверење надлежног органа МУП-а РС да нисам осуђиван/а на казну затвора од најмање шест месеци
(оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – не старије од 6 месеци);
6. Копију војничке књижице (осим за лица женског пола и војнике на добровољном служењу војног рока);
7. Потврду Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да сам одслужио војни рок са оружјем
(осим за лица женског пола и војнике на добровољном служењу војног рока);
8. Копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
9. Копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини).
Сагласан сам да се изврши безбедносна провера у вези са запослењем у Војсци Србије у складу са законом о заштити података о личности („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98) и чланом 16. Правилника о
безбедносним проверама лица које врши војнобезбедносна агенција („Службени војни лист”, бр. 18/2010).
У ________________________

Потпис

дана _____________________

__________________________

