
 
Градски центар за социјално предузетништво Београда 

Теразије 3, тел: 334 2337, е-mail: socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs 
Биографија (CV) 

Презиме и име:  

Датум рођења:     Држављанство:  

Адреса:  

Општина:  ЈМБГ:  

Тел :  Мобилни:  

e-mail:  

Образовање:  
 
Средње образовање: __________________________________________________________ 
                                                         (занимање, назив школе и година матурирања) 
 
Више / високо образовање: _____________________________________________________ 
                                                           (занимање, назив факултета и година дипломирања) 
 

Неформално образовање (тренинзи, курсеви, преквалификације и сл.) 
 
 
 
 
Радно искуство:       НЕ           ДА      уколико имате радно искуство попуните страну 2 

Познавање рада на рачунару:  
       Интернет         Word             Excel         друго ____________________________________  

Страни језик  говор читање писање 
    

    

    
Оценити од1 до 5, где је 5 најбоља оцена 

Возачка дозвола:         А           Б         Ц          Д        Е 

Остале квалификације, знања и вештине:  
 
 
 
 
 
 
 
Сагласан/а сам да моји подаци буду у бази Градског центра за социјално предузетништво 
Београда која ће бити доступна потенцијалним послодавцима. 
 
Молимо Вас да се потпишете и ставите датум: 
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Градски центар за социјално предузетништво Београда 
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Радно искуство: 
 
Период (од када до када): 
 
 
Фирма (назив и адреса): 
 
 
Радно место: 
 
 
Кратак опис радних задатака: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Облик запослења:   
стално, уговор о привременим и повременим пословима, на одређено, уговор о делу, преко 
омладинске задруге, јавни радови, без пријаве) 
 
Разлог престанка рада:   
(вишак запослених, престанак уговора, незадовољство и слично) 
 
Период (од када до када): 
 
 
Фирма (назив и адреса): 
 
 
Радно место: 
 
 
Кратак опис радних задатака: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Облик запослења:   
стално, уговор о привременим и повременим пословима, на одређено, уговор о делу, преко 
омладинске задруге, јавни радови, без пријаве) 
 
Разглог престанка рада:   
(вишак запослених, престанак уговора, незадовољство и слично) 

образац П-2/2 


	fill_20: 
	email: 
	Word: Off
	Excel: Off
	prezime_ime: 
	datum_rodj: 
	drzavljanstvo: 
	opstina: 
	jmbg: 
	mobilni_tel: 
	telefon: 
	srednje_obraz: 
	visoko_vise_obr: 
	neformalno_obraz: 
	radno_isk_ne: Off
	radno_iskus_da: Off
	internet_: Off
	drugo: Off
	друго_опис: 
	strani_jez: 
	strani_jez_gov_1: 
	strani_jez_cit_1: 
	strani_jez_pisa_1: 
	strani_jezik_2: 
	strani_jez_gov_2: 
	strani_jez_cit_2: 
	strani_jez_pisa_2: 
	strani_jezik_3: 
	strani_jez_gov_3: 
	strani_jez_cit_3: 
	strani_jez_pisa_3: 
	ostale_kvalifikacije: 
	dozvola_kat_B: Off
	dozvola_kat_A: Off
	dozvola_kat_Ц: Off
	dozvola_kat_Д: Off
	dozvola_kat_Е: Off
	Датум: 
	радно_место: 
	кратак_опис_рад_задатака: 
	разлог_престанка_рада: 
	Период од кад до кад: 
	Фирма, назив, адреса: 
	облик_запослења: 
	Период од кад до кад1: 
	Фирма, назив, адреса1: 
	Радно место1: 
	Кратак_опис_задатака1: 
	облик_запослења1: 
	разлог_престанка1: 


