Образац

Пријава на јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време у
Развојној агенцији Србије
*обавезна поља
Подаци о конкурсу
Пун назив и седиште Развојне
агенције Србије
Радно место
Сектор/Одељење

Развојна агенција Србије, Кнеза Милоша бр.12,
Београд
Виши саветник за инвестиције
Сектор за стратешка улагања, Одељење за
реализацију стратешких улагања

Лични подаци*
Име
Презиме
Држављанство
Адреса становања
Улица и број*
Место*
Поштански број*
Адреса на коју кандидат жели да
прима обавештења у вези са
конкурсом, ако није иста као
адреса становања
Контакт подаци*
Телефон
Имејл адреса
Начин на који кандидат жели да
му се достављају обавештења
(заокружити)
Образовање*
Средња школа
Назив школе и
седиште

Смер

Улица и број
Место
Поштански број

1. Телефон
2. Имејл

Стечено занимање

Година завршетка

Високо образовање
Назив високошколске установе
(више школе, факултета и
универзитета)
Обим студија (у ЕСПБ бодовима
или годинама)
Назив акредитованог студијског
програма или назив смера
Стручни и други испити потребни за заснивање радног односа *
Врста испита
Државни стручни испит

Да ли кандидат има положен испит (заокружити)
ДА
НЕ

Рад на рачунару*
Програм
Word
Exel
Internet, електронска пошта

Ниво знања (заокружити)
Почетни
Средњи
Напредни

Ако поседујете сертификат, унети
назив сертификата, издаваоца и
датум стицања сертификата
Ако не поседујете сертификат
ово поље се не попуњава
Напомена: Кандидати који имају одговарајући сертификат, потврду или други писани
доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару и желе да на основу њега буду
ослобођени тестирања, неопходно је да уз пријавни образац доставе и сертификат у
оригиналу или овереноj копији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера знања рада на
рачунару, ако увидом у достављени сертификат не може у потпуности да оцени знање
истог.
Знање страног језика*
Да ли кандидат
Jeзик
поседује
сертификат
(заокружити)
Енглески језик ДА
НЕ

Институција
која је издала
сертификат

Ниво
А1, А2, Б1, Б2,
Ц1, Ц2

Датум
полагања

Напомена: Кандидати који имају одговарајући сертификат, потврду или други писани
доказ о траженом нивоу знања енглеског језика и желе да на основу њега буду
ослобођени тестирања, неопходно је да уз пријавни образац доставе и сертификат у
оригиналу или овереноj копији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера знања енглеског језика, ако
увидом у достављени сертификат не може у потпуности да оцени знање истог.
Радно искуство*
Садашње и/или претходна запослења којима кандидат доказује испуњеност траженог
услова (најмање 5 годинa радног искуства у струци, од чега најмање 3 године на истим
или сродним пословима):
Ред.
Назив послодавца
Назив радног места
број
1.
2.
3.
4.
5.

Посебни услови
Уколико је кандидату признат неки степен инвалидности, навести да ли су потребни
посебни услови за учешће у провери знања и вештина и који

Како сте сазнали за овај конкурс?*

Изјава* (заокружити)
Потврђујем да нисам осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
Потврђујем да сам пунолетни држављанин Републике Србије
Потврђујем да су сви наведени подаци тачни и потпуни
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 на овом конкурсу

ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

Датум*
Име и презиме*
Потпис*

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

У складу са чланом 12. и чланом 15. Закона о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/2018), дајем следећу

ИЗЈАВУ

Сагласан/а сам да се моји подаци о личности садржани у Обрасцу пријаве и доказима
који се прилажу уз исти, користе искључиво у сврху прикупљања и обраде података
ради учествовања на јавном конкурсу за заснивање радног односа на неодређено време
у Развојној агенцији Србије, и да се у друге сврхе не могу користити.

___________________
(место и датум)

_____________________
(потпис даваоца изјаве)

У складу са одредбом члана 12. Закона о заштити података о личности, у сврху
законите обраде података неопходно је да је лице на које се подаци о личности односе
пристало на обраду својих података о личности за једну или више одређених сврха.

У складу са одредбом члана 15. Закона о заштити података о личности, уколико се
обрада заснива на пристанку лица, руковалац мора бити у могућности да предочи да је
лице пристало на обраду својих података о личности.

