
 

 

 

Главни центар за бројање  

НАПОМЕНА:  

Молимо да испуните овај образац у 

потпуности. 

Непотпуне и нетачне пријаве се неће 

разматрати! 

Апликанти који се пријављују не 

смију бити кандидати политичких 

субјеката на кандидатским 

листама за Опште изборе 2018. 

Године, посматрачи политичких 

субјеката, као ни чланови 

бирачких одбора  !!! 

Наведите за коју групу послова се пријављујете (можете 

предати само једну пријаву и одабрати само једну групу 

послова): 

1. Сарадник за правне послове 

2. Шеф смјене 

3. Надзорник  групе у одјељењу 

4. Вођа тима   

5. Референт за унос података 

6. Референт за бројање гласова и пратеће активности  

7. Референт за административно-техничке послове  

8. Референт за ИКТ подршку  

9. Унутрашње обезбјеђење, рецепција  

10. Oдржавање хигијене 

1.Опште  информације 

Презиме: Име: Дјевојачко презиме: Датум рођења: 

ЈМБ              

 
Мјесто рођења: Адреса пребивалишта (улица, број и град): Пол: 

М / Ж 

 
 
Телефон на који Вас можемо 

контактирати 

ТЕЛЕФОН : МОБ. 

 
2. Национална припадност 

(обиљежите квадратић у једној од 

рубрика) 

(а) БОШЊАК                            

(б) СРБИН                                  

(ц) ХРВАТ                                 

(д) ОСТАЛИ                                

3. Познавање рада на рачунару 
Молимо да наведете какво је Ваше познавање рада на рачунару и које програме користите: 

 

ОДЛИЧНО                       ДОБРО                              НЕ ПОЗНАЈЕМ РАД НА РАЧУНАРУ 

КОРИСТИМ ПРОГРАМЕ : 

 

4. Занимање  

5.Образовање (наведите податке о завршеној школи) 

Назив школе или образовне 

установе 

 

Година 
 

Мјесто 
 

Пријавни образац за рад 

       у Главном  центру за бројањe  

                                       



 

 

6.Радно искуство 

(наведите податке о досадашњим запослењима -у редослиједу од посљедњег посла који сте 

обављали): 

Посебно наведите  податке о радном искуству на пословима у провођењу избора и изборном 

процесу ! 

Временски период на који сте били запослени  (ОД 

- ДО) 

Назив посла / радног мјеста  

Назив предузећа/ организације Врста посла 

КРАТАК ОПИС ВАШИХ ДУЖНОСТИ И ПОСЛОВА КОЈЕ СТЕ ОБАВЉАЛИ  

 

 Временски период на који сте били запослени (ОД 

- ДО) 
Назив посла / радног мјеста 

 Назив предузећа/ организације Врста посла 

КРАТАК ОПИС ВАШИХ ДУЖНОСТИ И ПОСЛОВА КОЈЕ СТЕ ОБАВЉАЛИ  

 

 

 Временски период на који сте били запослени (ОД 

- ДО) 

Назив посла / радног мјеста 

Назив предузећа/ организације Врста посла 

КРАТАК ОПИС ВАШИХ ДУЖНОСТИ И ПОСЛОВА КОЈЕ СТЕ ОБАВЉАЛИ  

 

 

 

Датум  Јединствени матични број Потпис 

    

Кандидати који буду позвани на разговор или на тестирање биће обавијештени путем телефона о 

датуму и времену доласка на разговор.  

Апликанти који се пријављују сносе пуну одговорност за тачност свих наведених информација, 

укључујући и  податке о  кандидатури  на кандидатским листама политичких субјеката за 

Опште изборе 2018. године. 

 


