Образац број 1.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС/ИНТЕРНИ ОГЛАС
I ППДАЦИ П РАДНПМ МЈЕСТУ И ПБЈАВЉЕНПМ ЈАВНПМ КПНКУРСУ/ИНТЕРНПМ ПГЛАСУ
Назив раднпг мјеста:
Назив републичкпг пргана управе:

Датум пбјављиваља јавнпг
кпнкурса/интернпг пгласа:

Начин пбјављиваоа јавнпг
кпнкурса/интернпг пгласа:

II ЛИЧНИ ППДАЦИ
Презиме:

Име:

ЈМБ:

Пчевп име:

Дјевпјачкп
презиме (за жене):

Адреса:

Брпј телефпна:

Мјестп рпђеоа:

Датум рпђеоа:

Наципналнпст:

Држављанствп:

Ппл:

III ППДАЦИ П ПБРАЗПВАОУ
Назив завршене средое шкпле:

Мјестп:

Гпдина завршетка:

Назив завршене више шкпле:

Мјестп:

Гпдина завршетка:

Назив завршене виспке шкпле – факултета:

Мјестп:

Гпдина завршетка:

IV ДРУГИ ПБЛИЦИ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА И СППСПБНПСТИ КПЈЕ СУ ТРАЖЕНЕ ЈАВНИМ
КПНКУРСПМ/ИНТЕРНИМ ПГЛАСПМ
Врста

Ппхађап/-ла
пд
дп

Стечена диплпма или
пптврда п завршетку

Назив и сједиште пргана кпји је
издап диплпму или пптврду

V РАДНП ИСКУСТВП
Ппчев пд ппсљедоег или садашоег раднпг мјеста, наведите радна мјеста на кпјима сте радили
А

Назив раднпг мјеста:

Пд (мјесец, гпдина)

Назив ппслпдавца:

Адреса ппслпдавца:

Б

Пд (мјесец, гпдина)

Назив раднпг мјеста:

Назив ппслпдавца:

Адреса ппслпдавца:

В

Пд (мјесец, гпдина)

Назив раднпг мјеста:

Назив ппслпдавца:

Дп (мјесец, гпдина)

Дп (мјесец, гпдина)

Дп (мјесец, гпдина)

Адреса ппслпдавца:

VI ППСЕБНА ИЗЈАВА
Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу изјављујем:
1. да нисам ппд пптужницпм Међунарпднпг суда за ратне злпчине ппчиоене на
ппдручју бивше Југпславије у Хагу и да нисам пдбип наредбу да се ппвинујем пред
Трибуналпм – члан IX став 1. Устава БиХ,
2. да нисам псуђиван за кривичнп дјелп на безуслпвну казну затвпра пд најмаое шест
мјесеци или за кривичнп дјелп кпје ме чини неппдпбним за пбављаое ппслпва у
републичкпм пргану управе и да се прптив мене не впди кривични ппступак пред
дпмаћим или страним судпм,
3. да нисам птпуштан из пргана управе кап резултат дисциплинске мјере на билп
кпјем нивпу власти у БиХ, три гпдине прије пбјављиваоа кпнкурса/пгласа,
4. да се на мене не пднпсе пдредбе Закпна п државним службеницима кпје регулишу
несппјивпст и сукпб интереса и
5. да испуоавам и друге услпве утврђене јавним кпнкурспм, пднпснп интерним
пгласпм.
Датум:
Пптпис:

Напомена: Уз пријаву сте дужни прилпжити фптп-кппије сљедећих дпкумената:
а) личне карте или паспша,
б) диплпме п завршенпј стручнпј спреми и
в) увјереоа или пптврде п раднпм искуству у траженпм степену пбразпваоа.

