ЈП ,,КОМУНАЛНО,, СТРУГА
NP “KOMUNALE” STRUGË
ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
FORMULAR PËR PUNËSIM
Податоци за огласот-Të dhëna për shpalljen
Број на огласот-Numri i shpalljes
Реден број на работно место за кое се
пријавувате и назив на работното место
Numri rendor i vendit të punës për të cilin
lajmëroheni dhe emri i vendit të punës
Лични податоци-Të dhëna personale
Име и презиме-Emri dhe mbiemri
Датум и место на раѓање-Data dhe vendi i
lindjes
ЕМБГ-NA
Адреса на живеење по лична картаVnedbanimi sipas letërnjoftimit
Припадност на заедница-Përkatësia e
komunitetit
Контакт податоци-Të dhënat për kontakt
Адреса на живеење-Adresa e banimit
Телефон-Telefon
e-mail адреса-adresa e e-mail

моб.cel

домашен-shtëpiak

Податоци за исполнување на општи услови-Të dhëna për përmbushjen e kushteve të përgjithshme
Дали сте државјанин на Република Македонија ?
ДА
A jeni shtetas i Republikës së Maqedonisë?
PO
Дали имате општа здравствена способност за работа ?
ДА
A keni aftësi të përgjithshme shëndetsore për punë?
PO
Дали Ви е изречена казна забрана за вршење на професија,
ДА
дејност или должност?
PO
A ju është shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë
ose detyrës

НЕ
JO
НЕ
JO
НЕ
JO

Податоци за исполнување на посебни услови- Të dhëna për përmbushjen e kushteve të ve]anta
Степен на образование
I
III
IV
VIБ/180
VIА/ 240
Niveli i arsimimit
Вид на образование-Lloji i arsimimit
Дали поседувате Б категорија
ДА
НЕ
A e posedoni kategorinë B
PO
JO
Јас долупотпишаниот изјавувам под полна морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците кои лично ги внесов
во пријавата за вработување се веродостојни и точни и дека на барање на установата ќе доставам докази, во оригинал или копија
заверена на нотар.
Unë, i poshtë nënshkruari deklaroj me përgjegjësi të plotë morale,materiale dhe penale,se të dhënat që personalisht i kam futur në formularin
për punësim,janë të vërteta dhe të sakta dhe se me kërkesë të institucionit do dorëzoj dëshmi në origjinal ose kopje të noterizuara.

Датум на пријавување
Data e paraqitjes
___________________

Име и презиме на кандидатот и потпис
Emri dhe mbiemri i kanditatit dhe nënshkrimi
_______________________________

