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Општина:

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се по насељеним местима/кластерима, у
оквиру општине/града/градске општине за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним
местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један
кластер) и рангирани су по укупном броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави и на
тесту познавања рада на рачунару.
На листи се налазе кандидати који су предали документацију и положили тест познавања рада на рачунару. За
кандидате који се позивају на обуку у последњој колoни стоји ознака "Да". Кандидати код којих у последњој
колoни стоји "Не" нису позвани на обуку. По потреби, ови кандидати могу бити позвани на обуку накнадно.

На листи се не налазе кандидати: 
- који нису позвани на предају документације и тестирање 
- који су позвани, али нису дошли на предају документације и тестирање 
- који нису положили тест 
- који су одустали након тестирања 
- који су искључени због неадекватне/непотпуне документације

Претходна 1 2 … 6 7 8 9 10 Следећа

3 Осларе 4732 VUKASIN NEDELJKOVIC 12 26 38 Да

4 Осларе 40956 BESIR HAJREDINI 12 26 38 Да

5 Осларе 7062 NEVZAD LJUTVIJA 12 25 37 Да

1 Несалце 8932 KUJTIME JAHIJI 15 26 41 Да

2 Несалце 21728 ŠEFKET JAHIJI 5 26 31 Да

1 Летовица 7052 NDERIM IBRAIMI 14 26 40 Да

2 Летовица 40043 MALSORE RUSTEMI 12 26 38 Да

1 Самољица 28180 BEKIM FAZLIJI 10 25 35 Да

1 Биљача 37677 ŠUAJB DZELILI 15 26 41 Да

2 Биљача 22927 IBRAHIM MALIQI 12 26 38 Да

3 Биљача 21587 МИЛИЦА РИСТИЦ 11 26 37 Да

Бујановац

Ред.
бр.

Насељено
место/
кластер

Редни број
пријаве Име и презиме

Број бодова са
пријаве (након

провере
документације)

Број бодова
са теста

познавања
рада на

рачунару

Укупан број
бодова које
је кандидат

остварио

Кандидат се
позива на

обуку

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку


