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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 … 5 6 7 8 9 10 Следећа

35 Бујановац 33929 СЛАЂАНА МИЛОСАВЊЕВИЋ 10 25 35 Да

36 Бујановац 6587 САША ТРАЈКОВИЋ 12 18 30 Да

37 Бујановац 479 НАТАША КЉАЈИЋ 12 15 27 Да

1 Муховац 8447 PERPARIM AVDIJI 12 26 38 Да

2 Муховац 6250 VISAR LJIMANI 8 26 34 Да

1 Брезница 24378 IDRIZ LJIMANI 15 24 39 Да

2 Брезница 10619 SEJDI SABEDINI 12 26 38 Да

3 Брезница 21893 LENDI ISENI 12 25 37 Да

1 Кончуљ 34919 REZARTA AMETI 15 26 41 Да

2 Кончуљ 27837 LIRIDON OSMANI 15 25 40 Да

3 Кончуљ 39773 VALJMIR BEĆIRI 9 24 33 Да
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Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку


