Прилог 2
(Команда, односно управа)

УПИТНИК
ЗА ОФИЦИРЕ И ПОДОФИЦИРЕ КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖУ ОДНОСНО КОЈИ ПОДНОСЕ
МОЛБУ ЗА ПРЕМЕШТАЈ ИЗ ЈЕДНОГ МЕСТА СЛУЖБОВАЊА У ДРУГО
Породично име, име једног
родитеља и име
Чин и лична номенклатурна
2.
ознака
Дужност, формацијска ВЕС,
3. формацијски чин, јединица и
место службовања
Датум и место (општина)
4.
рођења
Брачно стање
За ожењене-удате наводи се:
1) година склапања брака
2) за супружника: име, степен
стручне спреме, да ли је
5. запослен и где
3) за децу: име и година
рођења, а за децу преко 14
година - и коју школу
похађају, односно чиме се
баве
Да ли осим чланова породице
има још неког у заједничком
домаћинству кога је по закону
6.
дужан да издржава (навести
име, степен сродства и годину
рођења)
Здравствено стање - његово и
чланова његове породице
7.
(навести ко, од чега и од када
болује)
У којим местима је до сада
8. службовао и у којем времену
(од - до)
Да ли је и колико времена
живео одвојено од чланова
9.
уже породице и из којих
разлога
Где му живи породица и да ли
је решио стамбено питање.
Ако јесте, да ли користи
10.
припадајући стан (навести
место, улицу и број стана и
основ коришћења стана)
1.

Која дужност би му највише
11. одговарала (може се навести и
више од једне дужности)
Жеља у погледу места
службовања (навести место
службовања или ширу
12. територију на којој тражи
распоред и образложити
разлоге)
Потпис подносиоца упитника
Предлог у вези с местом
13. службовања - уколико
премештај није по жељи
Мишљење претпостављеног
14 старешине у вези с
премештајем

(датум)

(М. П.)

(потпис старешине)

15. Забелешка

НАПОМЕНА: Рубрике закључно са редним бројем 11. и рубрику 15. попуњава организациона јединица за
кадровске послове јединице у којој је лице на служби, рубрику 12. попуњава лице које тражи премештај, а
рубрике 13. и 14. претпостављени старешина.

