
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС  
ЗА УПИС У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 

 У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ Образац штампајте двострано, попуните читко, 
 знаком "x" означите важећу опцију. 

ЈМБГ                           Пол 
м 
 

ж  
 

Име  

Име једног родитеља  

Презиме  

Девојачко презиме  

Да ли сте легално променили: 

 презиме  да  не 

 име  да  не 

Датум и место промене 

Назив органa који је водио поступак 
 

Датум рођења 

Место рођења 

Општина рођења 

Држава рођења 

Националност 

Матерњи језик 

Држава пребивалишта 

Општина пребивалишта 

Место пребивалишта  бр. поште           
 

Улица кућни бр. 

Број 
телефона 

Фиксни 

Мобилни 

Лична 
карта  

Регистарски број 

Датум издавања  

Место издавања 

Возачка 
дозвола    
 

Број 

Датум издавања 

Место издавања 
 

Телесна висина  __________ цм Телесна тежина  __________ кг 

Ожиљци, тетоваже, пирсинг и сл.                                      да                          не 



 
ПОРОДИЧНИ И БРАЧНИ СТАТУС 

Подаци о родитељима  

 Отац                           
 

ЈМБГ 

Име ______________________________ Презиме ___________________________________ 
Занимање ____________________________________________________________________ 

 Мајка                           
 

ЈМБГ 

Име ______________________________ Презиме ___________________________________ 
Девојачко презиме _____________________________________________________________ 
Занимање ____________________________________________________________________ 

Браћа /сестре 

Име и презиме Година рођења Занимање 

      

      

      

      

      

      

Брачни статус 

неудата  
/ неожењен 

удата  
/ ожењен 

растављена  
/ растављен 

разведена  
/ разведен 

удовица  
/ удовац 

     
Брачни партнер / партнерка 

                          
 

ЈМБГ 

Деца 

Име и презиме Година рођења 

    

    

    

    

Чланови домаћинства са којима живите (име, презиме и сродство) 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 



 
ОБРАЗОВАЊЕ:                         Степен школске спреме (4, 5, 6, 7, 7-1 ...) _______________ 

Завршена школа (наведите врсту, назив и место школе): _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Занимање ____________________________________________________________________ 

Да ли тренутно похађате неку школу?                          да                           не 

Уколико похађате, наведите коју: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

ПОСЕБНА ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Страни језик  
(знаком "x" означите ниво познавања) 

Познавање страног језика 

Скромно Добро Веома добро 

1.       

2.       

3.       

Познавање рада на рачунару Скромно 
 

Добро 
 

Веома добро 
 

Вештина пливања Непливач     Полупливач         Пливач  

Положен возачки испит за управљање моторним возилом категорије: 

"А" "Б" "Ц" "Д" "Е" 

     

Да ли су вам до сада изрицане мере безбедности или заштитне мере у саобраћају? 
 да                                          не 

Уколико јесу, наведите које: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Остале вештине и квалификације (борилачке, ронилачке, радио-оператерске, стрељаштво, 
пилотирање ...)  _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

РАДНА БИОГРАФИЈА 

Да ли сте до сада били у радном односу?                        да                           не 

Уколико јесте, наведите послодавца и трајање радног односа: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



ПОДАЦИ О ВОЈНОЈ ОБАВЕЗИ 

Да ли сте служили војни рок?  да  не 

Период служења војног рока од ___________________ до ____________________ 

Род војске и распоред у јединици ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Највиши достигнути војни чин __________________________________________________ 

Да ли сте били кажњавани у току служења војног рока?  да  не 

Уколико јесте, наведите зашто: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Да ли сте се до сада пријављивали на конкурсе за рад у полицији?  да  не 

Пријављујем се на Конкурс за пријем у Центар за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици, објављен у дневном листу _________________________________ 
______________________________  дана ___________ 20____. године. 
 
Уколико, по спроведеном поступку, будем примљен/а на обуку, прихватам обавезе из Конкурса. 
 
Изјављујем да не постоји никакво изостављање или фалсификовање чињеница датих у одговорима 
на постављена питања. Прихватам да било који такав поступак буде основ за одбијање моје 
пријаве на Конкурс или прекид стручног оспособљавања. 
 

Уз пријаву прилажем:                                                         О (оригинал)  или Ф (оверена фотокопија) 
Уверење о држављанству О  Личну карту Ф  
Извод из матичне књиге рођених О  Диплому о завршеној средњој школи  Ф  
Уверење да се против мене не води 
кривични поступак О 

 Сведочанства за сва 4 разреда Ф  

Извод из здравственог картона који је 
оверио мој ординирајући лекар О 

 Возачку дозволу за управљање возилима 
Б категорије  

Ф  

 
  

    

Напомена: Пријаве уз које нису приложена конкурсом прописана документа, сматраће се неважећим. 

Датум: _____________________________ 
Место: _____________________________ 

__________________________________________ 
Потпис кандидата 

Деловодни печати МУП-а 

писарница у којој је запримљена пријава 
 
 
 
 
 

писарница ЦОПО-а 

 
 
 
 
 
 

 

 


