
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 

 ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА ЗА ПОХАЂАЊЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ – КАДЕТА 

ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР У ДРЖАВНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА ИСТРАГЕ И 

ЗАШТИТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПУТСТВО: Молимо, одговорите на свако питање јасно и у потпуности. Пишите читко 

хемијском оловком или откуцајте на писаћој машини/рачунару. Пажљиво прочитајте и 

одговорите на питања. 



1. Пријављујем се на Јавни оглас за: 

 

 Криминалистичко-истражно одјељење 

 Истражитељ у Одсјеку за борбу против тероризма и трговине АБХО 
 Истражитељ у Одсјеку за спречавање и откривање финансијског криминала и корупције 

 

 

 Финансијско-обавјештајно одјељење 

 Истражитељ за спречавање прања новца у Одсјеку за истраге 

 

 

 Одјељење за заштиту свједока 

 Истражитељ за истраге и оперативно-безбједносне провјере у Одсјеку за 

оперативну подршку 

 

 

 Регионална канцеларија Бања Лука 
 Истражитељ за спречавање и откривање организованог криминала, трговине 

људима, опојних дрога и других кривичних дјела у Криминалистичко-истражном 

одсјеку 

 Истражитељ у Одсјеку за истраживање ратних злочина и кривичних дјела 

кажњивих по међународном хуманитарном праву 

 Истражитељ за обавјештајно-аналитичке послове у Одсјеку за истраживање 

ратних злочина и кривичних дјела кажњивих по међународном хуманитарном 

праву 

 Вођа групе у Групи за оперативно дежурство, везу и криптозаштиту 

 

 Регионална канцеларија Мостар 
 Истражитељ за спречавање и откривање организованог криминала, трговине 

људима, опојних дрога и других кривичних дјела у Криминалистичко-истражном 

одсјеку  

 Истражитељ у Одсјеку за истраживање ратних злочина и кривичних дјела 

кажњивих по међународном хуманитарном праву  

 Истражитељ за обавјештајно-аналитичке послове у Одсјеку за истраживање 

ратних злочина и кривичних дјела кажњивих по међународном хуманитарном 

праву  

 

 Регионална канцеларија Сарајево 
 Истражитељ за спречавање и откривање финансијског криминала и корупције у 

Криминалистичко-истражном одсјеку 

 Истражитељ за спречавање и откривање организованог криминала, трговине 

људима, опојних дрога и других кривичних дјела у Криминалистичко-истражном 

одсјеку  

 Истражитељ у Одсјеку за истраживање ратних злочина и кривичних дјела 

кажњивих по међународном хуманитарном праву  

 

 Регионална канцеларија Тузла 
 Истражитељ за борбу против тероризма и трговине АБХО у Криминалистичко-

истражном одсјеку  

 Истражитељ за спречaвање и откривање финансијског криминала и корупције у 

Криминалистичко-истражном одсјеку 

 Истражитељ у Одсјеку за истраживање ратних злочина и кривичних дјела 

кажњивих по међународном хуманитарном праву  

 
 

 

 



2. Лични подаци: 

Презиме: Име: Име једног 

родитеља: 

Дјевојачко презиме: 

Пол:  

 Мушки 

 Женски 

Датум рођења: Мјесто рођења: Брачно стање: 

 Неожењен/Неудата 

 Ожењен/Удата 

 Разведен/а 

 Удовац/Удовица 

Адреса: 

Број телефона: 

 

Број факса (ако имате): Имејл (ако имате): 

Контакт информације биће кориштене за даљу комуникацију са Вама. Молимо да 

пажљиво попуните наведена поља. 
 

3. Образовање: 

А. Универзитет 

Назив, сједиште и 

држава 

Похађао/ла 

од         до 
Звање и академске 

титуле 

Основна научна 

област 

     

     

     

 

 

 

Б. Школе и други званични облици образовања или обуке (нпр. виша, средња школа и 

др.) 

Назив, сједиште и 

држава 

Похађао/ла 

од            до Врста 

Стечене дипломе 

или потврде о 

завршетку 

     

     

     

Ц. Школе и други облици образовања или обуке 

Назив, сједиште и 

држава 

Похађао/ла 

    од            до Врста 

Стечене дипломе 

или потврде о 

завршетку 



     

     

     

4. Просјечна оцјена током студија_______________________________________________ 

5. Националност (кандидат се изјашњава добровољно): 

 Бошњак  Србин  Хрват  Остали  Неопредијељен 

6. Радно искуство (почевши од Вашег садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите, идући уназад, 

свако радно мјесто на којем сте радили/били професионално ангажовани. За свако од њих користите засебну 

рубрику. Уколико требате више мјеста, молимо, користите додатни лист папира или у Wоrdu додајте табеле): 

1. Од (мјесец, 

година): 

До (мјесец, 

година): 

Тачан назив Вашег радног мјеста: 

 

 

Назив послодавца (установа, предузеће): Врста посла: 

 

Адреса послодавца (установа, предузеће): Име претпостављеног: 

 

Број Ваших подређених: Разлози због којих сте напустили посао: 

 

Опис радних дужности: 

 

 

 

2. Од (мјесец, 

година): 

До (мјесец, 

година): 

Тачан назив Вашег радног мјеста: 

 

 

Назив послодавца (установа, предузеће): Врста посла: 

 

Адреса послодавца (установа, предузеће): Име претпостављеног: 

 

Број Ваших подређених: Разлози због којих сте напустили посао: 

 

Опис радних дужности: 

 

 

 

3. Од (мјесец, 

година): 

До (мјесец, 

година): 

Тачан назив Вашег радног мјеста: 

 

 

Назив послодавца (установа, предузеће): Врста посла: 

 



Адреса послодавца (установа, предузеће): Име претпостављеног: 

 

Број Ваших подређених: Разлози због којих сте напустили посао: 

 

Опис радних дужности: 

 

 

7. Садашњи радно-правни статус: а) запослен/а 

                                                   б) незапослен/а 

8. Знање страних језика: 

Обиљежите знаком X одговарајућа поља.    

  

ЈЕЗИК 
Говор Читање Писање  

Врло 

добро 

Добро Слабо Врло 

добро 

Добро Слабо Врло 

добро 

Добро Слабо 

                    

                    

                    

Врло добро: течно кориштење језика, када се од кандидата очекује да у радним 

процесима самостално користи језик, припрема различиту писмену кореспонденцију 

(комуникација, извјештаји, радни материјали итд.), да активно учествује у састанцима и 

дискусијама у вези са радним обавезама. 

Добро: добро познавање језика, када се од кандидата очекује да прати дискусије у вези 

са радним обавезама, односно прати састанке, при чему сматра прикладним да 

интервенише на матерњем језику, учествује у једноставнијим комуникацијама, 

комуницира путем телефона, да чита и разумије текстове у вези са његовим радним 

обавезама и да пише једноставније текстове. 

Слабо: слабо или површно познавање језика, када кандидат разумије и чита 

једноставније текстове. 

9.  Служење рачунаром (молимо Вас да наведете којим апликацијама се редовно служите): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

10. Изјава  

 

Овим изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су 

сви одговори на горе наведена питања, као и ова изјава, истинити, потпуни и тачни. 

Датум 

 

Јединствени матични број 

 

Потпис 

 

 

 

 

Приложена документација: 

 

1.__________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________ 

 

6.__________________________________________________ 

 

7.__________________________________________________ 

 

8.__________________________________________________ 

 

9.__________________________________________________ 

 

10._________________________________________________ 

 

11._________________________________________________ 

 

12._________________________________________________ 

 

13._________________________________________________ 

  /   /                  




