
Образац 

пријаве за добровољно служење војног рока са оружјем 
   
Презиме, очево име и име кандидата     

ЈМБГ     

Место рођења     

Пребивалиште и адреса становања     

Контакт телефони  Фиксни     

Мобилни     

Школска (стручна) спрема     

Занимање     

Статус запослења (заокружити) 1.  Незапослен-а  

2.  Запослен-а  
 

Подаци о кажњавању (заокружити)  1.  Није кажњаван-а  

2.  Кажњаван-а кривично  
 

Брачно стање и подаци о деци     1.- Ожењен-удата  2.- Неожењен-неудата  

3. - Број деце _____, рођена: _____________; _____________; __________. 
 

 

Знања и вештине значајни за Војску  1.-  НЕ  

2.-  ДА и то _________________________________  
 

Подаци од значаја за избор  1.-  Служио сам војни рок: ДА, у ВП _______, ___________ г.  НЕ  
 

2.-  Вршио сам цивилну службу: ДА ________ 20 _____ г.  НЕ  
 

3.-  Завршио сам други облик војне обуке:  НЕ  
 

   ДА: и то ________________ у ______________________, - ____________ г.  
 

Подаци о здравственом стању  1.-  Боловао сам од заразних болести:  

НЕ,  ДА и то: _____________________________.  
 

2.-  Утврђена ми је трајна болест или телесно оштећење:  

НЕ,  ДА и то _____________________________.  
 

3.-  Оцењивана ми је способност за војну службу:  

НЕ,  ДА и то _____________ године и дата оцена ________.  
 

 

Подаци о бављењу спортом    

Добровољно сам се пријавио-ла за 

служење војног рока са оружјем, јер:  
1.-  желим да будем професионални војник; 

2.-  желим да будем у активној резерви;  

3.-  желим да се запослим у МУП или другом државном органу; 

4.-  други разлог     

(навести разлог)  
 

 

Желео бих да служим војни рок у 

роду - служби (навести род - службу)  
1.-  Пешадија:  

   а) јединице војне полиције;  б) диверзантске јединице;  

в) падобранске јединице;  г) извиђачке јединице; 

д) специјалне јединице.     
 

2.-  Артиљерија  3.- АРЈ ПВД  
 

4.-  Инжињерија    5.- Оклопне јединице  
 

6.-  Авијација    7.- Речне јединице  
 

8.-  Јединице за електронска дејства  

9.-  Општа служба _____________________________  

10.-  Логистичка служба __________________________  
 

Ако бих могао да бирам, волео-ла 

бих да војни рок служим у:  
1.-  ЦО Сомбор  

2.-  ЦО Ваљево  

3.-  ЦО Лесковац  
 

   

У _____________, дана _____._____. 20___ год.        

      (потпис кандидата) 
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