
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

1 Шид 29839 НАТАША ГРАНОВЉЕВИЋ 15 26 41 Да

2 Шид 37100 НАТАША МИЛАНКОВИЋ 14 26 40 Да

3 Шид 39171 ДРАЖЕН ФУРИК 15 25 40 Да

4 Шид 11255 СЛАВНА СЛАВУЈЕВИЋ 17 23 40 Да

Шид

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



Претходна 1 2 3 4 5 … 8 9 Следећа

5 Шид 1786 ДИНА ВАСИЉЕВИЋ 15 24 39 Да

6 Шид 4171 MILOŠ STUPAVSKI 15 24 39 Да

7 Шид 2258 МИЛИЦА ФАЈФРИЋ 12 26 38 Да

8 Шид 4339 МИЛИЦА ПЕРИЋ 12 26 38 Да

9 Шид 4420 СТЕФАН ЗЕЧЕВИЋ 12 26 38 Да

10 Шид 20024 АЛЕКСА ВЛАИСАВЉЕВИЋ 12 26 38 Да

11 Шид 34332 МАРИНА ТЕЛЕЖАР 12 26 38 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

12 Шид 4935 БРАНИСЛАВА ПРШИЋ 13 25 38 Да

13 Шид 24514 JОВАНА СТАНИВУКОВИЋ КОВАЧЕВИЋ 14 24 38 Да

14 Шид 6395 ДУШАН СРБЉАНИН 12 25 37 Да

15 Шид 23975 ВОЈИСЛАВ ФИЛИПОВЋ 12 25 37 Да

Шид

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



Претходна 1 2 3 4 5 … 8 9 Следећа

16 Шид 34003 СОФИЈА МАТИЋ 12 25 37 Да

17 Шид 40003 МИЛЕВА ТОДОРОВИЋ 12 25 37 Да

18 Шид 16071 JЕЛЕНА ДОБРИЧИЋ 10 26 36 Да

19 Шид 11124 МИЛОШ ХАНЧОВСКИ 12 24 36 Да

20 Шид 11693 НАТАЛИЈА ВУЧЕНОВИЋ 12 24 36 Да

21 Шид 6038 МИЛИЦА ХАРВИЛЧАК 12 24 36 Да

22 Шид 6045 КАТАРИНА ХАРВИЛЧАК 12 24 36 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

23 Шид 25138 ЗЛАТКА ЈОВАНОВИЋ 12 24 36 Да

24 Шид 4789 ЗВОНИМИР САЛАМОН 12 24 36 Да

25 Шид 19698 JОВАНА БОГДАНОВИЋ 15 21 36 Да

26 Шид 24272 ЗОРАН МАТОВИЋ 15 21 36 Да

Шид

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



Претходна 1 2 3 4 5 … 8 9 Следећа

27 Шид 5459 ВЕЉКО ГЊИДИЋ 9 26 35 Да

28 Шид 19620 ВЕСНА ЈЕЛИЋ 9 26 35 Да

29 Шид 36596 СЛАВИЦА РАЦ 9 26 35 Да

30 Шид 11127 ЂУРЂИЦА ЂУРКИЋ 10 25 35 Да

31 Шид 29775 ЉИЉАНА ГРАНОВЉЕВИЋ 12 23 35 Да

32 Шид 31602 МИЛИЦА ЂУКАНОВИЋ 12 23 35 Да

33 Шид 24098 ЂОРЂЕ ТУТИЋ 8 26 34 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

34 Шид 14895 ДАНИЈЕЛА ОБРАДОВИЋ 8 26 34 Да

35 Шид 21066 ВЛАДИСЛАВ ПАПУГА 8 26 34 Да

36 Шид 36604 АНИТА ФЕКЕТЕ 10 24 34 Да

37 Шид 6262 JЕЛЕНА ГИЋАНОВ 12 22 34 Да

Шид

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



Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следећа

38 Шид 21741 СУЗАНА ДАРАБАШИЋ 7 26 33 Да

39 Шид 22507 ГОРАНА ГЊИДИЋ 8 25 33 Да

40 Шид 11801 БИЊАНА РАДУЈКОВИЋ 8 25 33 Да

41 Шид 20168 БИЉАНА ДИМИТРОВ 8 25 33 Да

42 Шид 25169 НИКОЛА БЕШЕВИЋ 8 25 33 Да

43 Шид 20312 ДАВИД ЧАЊИ 5 26 31 Не

44 Шид 32207 JОВАНА ПЕТКОВИЋ 7 24 31 Не

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

45 Шид 26600 СНЕЖАНА БЕЉАНСКИ 10 21 31 Не

46 Шид 27682 MIROSLAV GRKINIC 12 19 31 Не

47 Шид 24425 МИЛАН JОВИЧИЋ 5 25 30 Не

48 Шид 1600 ДРАГИЦА СТРЕШЊАК 9 21 30 Не

Шид

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



Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следећа

49 Шид 1017 JОВАНА JОВАНОВИЋ 5 24 29 Не

50 Шид 20162 РАДМИЛА ДИМИТРОВ 5 24 29 Не

51 Шид 14513 NATAŠA MAЊKO 5 22 27 Не

52 Шид 34685 РАНКА СТАНКОВИЋ 12 15 27 Не

1 Гибарац 7242 АЛЕКСАНДАР УГЉЕШИЋ 15 26 41 Да

2 Гибарац 40388 ДЕЈАН МАРИЋ 14 26 40 Да

1 Илинци 24398 МАJА МАТИJАШ САРАП 14 18 32 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

2 Илинци 6362 ГОРДАНА САВИЋ 10 21 31 Да

1 Вашица 22726 ЖЕЛКА СЕНИЋ 15 24 39 Да

2 Вашица 3625 BRANISLAVA GRBATINIC 12 22 34 Да

3 Вашица 18192 ДАНИЈЕЛ КУЛАЧАНИН 8 25 33 Да

Шид

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



Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следећа

4 Вашица 22667 МАЈА НАНИЋ 5 20 25 Да

1 Адашевци 9767 ЈЕЛЕНА МИШКОВИЋ 12 25 37 Да

1 Беркасово 31801 ДАРКО ЖМУРА 15 26 41 Да

2 Беркасово 40705 СОЊА МИЈАТОВИЋ 15 26 41 Да

1 Бикић До, Привина Глава 3237 ЉУПКА МИЛИНКОВИЋ 14 22 36 Да

2 Бикић До, Привина Глава 6700 ЖЕЉКА БЛАГОЈЕВИЋ 8 25 33 Да

1 Моловин, Сот 4695 НИКОЛА КИШ 12 26 38 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

2 Моловин, Сот 5730 NEDA ILIĆ 12 26 38 Да

3 Моловин, Сот 24613 ДУШКО АНДРИН 12 26 38 Да

4 Моловин, Сот 29779 КРИСТИНА ШАФАРИК 12 26 38 Да

5 Моловин, Сот 15757 БОРИС КОЈЧИНОВИЋ 12 25 37 Да

Шид

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



Претходна 1 2 … 5 6 7 8 9 Следећа

6 Моловин, Сот 38105 ЉИЉАНА КАРАНОВ СТАНИШИЋ 12 23 35 Да

7 Моловин, Сот 28420 ŽELJKO GAJDOŠ 10 24 34 Не

8 Моловин, Сот 5952 SANELA KRAJNOVIĆ 10 20 30 Не

1 Бачинци 6586 TEODORA ŽANPLONG 12 24 36 Да

2 Бачинци 6406 МИЛАН ЖАНПЛОНГ 9 26 35 Да

1 Кукујевци 23481 АЛЕКСАНДРА ШАМИЋ 12 26 38 Да

1 Ердевик 7535 MARIJA KULIC 12 26 38 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

2 Ердевик 10372 МАРИНА JАГМАШЕВИЋ 12 25 37 Да

1 Вишњићево 36589 МИРЈАНА УГРЕШИЋ 16 25 41 Да

2 Вишњићево 34551 ВАЊА ДВОРАНАЦ ДВОРАНАЦ 13 26 39 Да

3 Вишњићево 6369 СРЂАНА МУРИЋ 12 26 38 Да

Шид

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



Претходна 1 2 … 5 6 7 8 9 Следећа

4 Вишњићево 6398 МИРЈАНА МУРИЋ 12 26 38 Да

5 Вишњићево 34562 МАЈА ДВОРАНАЦ 12 24 36 Не

6 Вишњићево 10544 JОВАНА ЖИВКОВИЋ 12 21 33 Не

7 Вишњићево 27529 МИЛИЦА ЖИВАНОВ 6 26 32 Не

8 Вишњићево 30480 ИВАНА РАДОВАНОВИЋ 12 17 29 Не

1 Моровић 15069 BILJANA RAJAKOVIĆ 12 23 35 Да

2 Моровић 34834 САВКА ГАШИЋ 12 23 35 Да

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 обукуПрелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку



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

3 Моровић 18243 JАСМИНА ОПШИЋ 12 22 34 Да

4 Моровић 36711 РАДО РАДОВИЋ 9 23 32 Да

1 Јамена 8971 ЉУБИЦА ПОШТИЋ 14 23 37 Да

2 Јамена 1560 МИРЈАНА ПАНТЕЛИЋ 7 25 32 Да

3 Јамена 8897 МИЛИЦА САВИЋ 10 21 31 Не

Шид

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



Претходна 1 2 … 5 6 7 8 9 Следећа

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку


