
      

 

 
ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

1. Податоци за огласот 
Број на објава на 
јавниот оглас 

 Датум на објавување                         
на јавниот оглас 

 

2. Податоци за работното место (се заокружува работното место на кое кандидатот се пријавува) 
Назив на работно 
место 
 
 

1. Сечач –ниво на работо место Б04 
2. Дотурач –ниво на работно место Б04 
3. Редач – Утоварач – Истоварач –ниво на работно место В01  
4. Шумски работник (редач, утовар.пошумување и шум.производи)          

со ниво на работно место место Б04 
ПОДРУЖНИЦА ШС  

3. Податоци за кандидатот 

Име и презиме  

Единствен 
матичен број на 

граѓанинот 
/_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / 

Датум на раѓање  Место на раѓање  

Адреса и место на 
живеење 

 

Податоци за 
престојувалиште        
(само доколку се разликува од 
податоците во личната карта) 

 

Електронска 
адреса  /  e-mail 

 

Контакт телефон 
(мобилен) 

 

Припадност на 
заедница           

(со заокружување) 

1. Македонска                        4.  Влашка                        7. Бошњачка 
2. Албанска                             5.  Српска                         8. Други  ___________________      
3. Турска                                 6.   Ромска                                          

Завршено 
образование      

 

Работно искуство                    
(со заокружување) 

1. со работно искуство 
2. без работно искуство 

4. Кратко                     
Мотивационо                  
писмо 

 

5. Кратка 
биографија 

 



      

 

6. Изјава за 
исполнување на 
општите услови за 
работното место  
                                 
(со заокружување 
ДА/НЕ за секој 
услов пооделно) 

 Да е државјанин на Република С. Македонија 
 Активно да го познава македонскиот јазик 
 Да е полнолетен 
 Да има општа здравствена способност за 

работното место 
 Со правосилна судска пресуда да не му е 

изречена казна забрана за вршење професија, 
дејност или должност.  

Да /  НЕ 
Да /  НЕ 
Да /  НЕ 

 
Да /  НЕ 

 
Да /  НЕ 

 

7.  Изјава за 
исполнување на 
посебните услови 
за работното место  
                                 
(со заокружување 
ДА/НЕ за секој 
услов пооделно) 

 Да има соодветни стручни квалификации 
потребни за работното место 

 Да има соодветно работно искуство потребно 
за работното место 

 Да поседува соодветни посебни работни 
компетенции потребни за работното место 

Да /  НЕ 
 
 

Да /  НЕ 
 
 

Да /  НЕ 
 
 

8.Изјава со потврда дека податоците содржани во 
пријавата се точни а доставените податоци се 

верни на оригиналот 
 

9. Согласност сите известувања да му се 
доставуваат на e-mail адреса или преку SMS  
порака на мобилниот телефон, односно на 
адресата наведена во пријавата 

 

 
 
 
 
 
 
 
Датум на пријавување     Потпис на кандидатот  
 
____________________           ____________________       


