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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД 

 Сектор за правне послове и људске ресурсе  

Београд, Немањина 6 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС   

Пријављујем се на јавни конкурс за заснивање радног односа на пословима: 

________________________________________________________________________________________ 

са местом рада у ______________________. 

О себи дајем следеће податке: 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Име, име оца, презиме 

Датум и место рођења 

Адреса: 

улица и број, општина

Место пребивалишта 

Телефон 

e-mail 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 

Средња школа 

Назив школе и седиште 

Трајање 
средњег 

образовања 
и смер који сте 

завршили 

Занимање које сте 
стекли не попуњавају 

кандидати који су 
завршили  гиманзију) 

До када сте похађали 
(година) 
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Високо образовање 

Означите које сте студије похађали 

 Основне студије у трајању од најмање 4 године, по прописима до 10. 9.2005. 

 Студије у трајању до 3 године, по прописима до 10.9.2005. 

 Академске студије         Струковне  студије      Струковне и академске студијe 

Назив високошколске 
установе (факултета, више 

школе и универзитета) 
и место 

Обим студија 
(у ЕСПБ или 

годинама) 

Назив акредитованог 
студијског програма (са 

информацијом о смеру или 
модулу) и звање које сте 

стекли. За програме до 2005. 
навести податак о смеру. 

Дан, месец и 
година 

завршетка 
студија 

Остало 

(оно што мислите да 

бисмо требали да 

знамо о Вама) 



Потврђујем да сам прочитао/прочитала и разумео/разумела Обавештење о обради 
података о личности кандидата за посао. Сагласан/сагласна сам да се подаци о личности 
који се односе на мене обрађују за потребе разматрања молбе за запошљавање у „Србија 
воз“ а.д



Поред овог обрасца, у прилогу мејла достављам: 

-  мотивационо писмо  (PDF,  до 3MB) 

-  фотокопију личне карте (PDF, до 3MB) 

Потврђујем да су подаци у овој пријави тачни и потпуни и да имам држављанство 

Републике Србије. Уз пријаву прилажем тражену документацију. 
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