-1-

CENTRALNA BANKA

ЦЕНТРАЛНА БАНКА

BOSNE I HERCEGOVINE

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, BiH, centrala (071) 663 630

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЈЕСТА
У ЦЕНТРАЛНОЈ БАНЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Упутство: Молимо да образац попуните читко, штампаним словима, хемијском оловком или на
писаћој машини/рачунару, одговарајући на свако питање истинито, јасно и потпуно. Уколико се
пријављујете на више радних мјеста по истом јавном огласу, потребно је да попуните посебну
пријаву за свако од радних мјеста на које се пријављујете и да уз сваку пријаву приложите
неовјерене копије потребне документације. Попуњени образац не шаљите путем e-maila или факса.
1. Пријављујем се на радно мјесто (навести ознаку и назив из јавног огласа)
по јавном огласу
године.
2. Лични подаци:
Презиме:

објављеном у дневним новинама ________________________ од _________

Име:

Пол:

Датум рођења:
Мушки
Женски
Држављанство, ако је двојно навести оба:



Име једног родитеља:

Дјевојачко презиме
кандидата:

Мјесто и општина
рођења:

Држава рођења:

Националност (кандидат се изјашњава добровољно)
 Бошњак
 Хрват
 Србин
Контакт адреса
Мјесто

Општина

Број телефона



Остали ____________________
(навести)

Улица и број

Број мобилног телефона

Поштански број

E-mail (ако имате)

3. Образовање (навести највиши завршени степен/ниво образовања и обавезно онај степен/ниво
образовања који је тражен јавним огласом, а не наводити податке о осталом образовању):
А Научни степен
Назив установе, град и држава
Похађао/ла од године/до године
Научни степен

Б Факултет или еквивалент
Назив, град и држава

Ц Виша школа или еквивалент
Назив, град и држава

Похађао/ла од
године/до године

Стручни назив

Одсјек/смјер/студијски
програм

Похађао/ла
од године/до
године

Стручни назив

Одсјек/смјер/студијски
програм
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Д Средња школа или еквивалент
Назив, град и држава

Похађао/ла
од године /до године

Е Основно образовање
Назив школе, град и држава

Степен, стручно звање или
занимање

Похађао/ла
од године/до године

За релевантно образовање (тражено огласом), завршено у иностранству, а које подлијеже
нострификацији (видјети појашњење у Водичу за пријаву на оглас Централне банке Босне и
Херцеговине), наведите број и датум акта о нострификацији дипломе, односно о еквиваленцији
дипломе/свједочанства и доставите копију акта:
Акт број: __________________ датум: ___________________ године, издат од стране надлежног
органа/институције ________________________________________________________
4. Тренутни радно-правни статус:
 Запослен на неодређено вријеме
 Запослен на одређено вријеме
 Незапослен

Ако сте запослени наведите назив послодавца
______________________________________

5. Радно искуство (почињући од садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите идући уназад,
свако радно мјесто на којем сте радили/били професионално ангажовани, користећи за свако од њих
посебну рубрику, а уколико требате више мјеста, молимо, користите додатни лист папира):
1 Од (дан/мј/год)
До (дан/мј/год)
Укупно (год/мј/дана)
Назив радног мјеста:

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

Број запосленика које сте надгледали:

Презиме и име руководиоца:

Разлог напуштања:

Начин ангажовања:
Радни однос
Уговор о дјелу
Опис послова радног мјеста:

Остало

Врста посла:

2 Од (дан/мј/год)

До (дан/мј/год)

Укупно (год/мј/дана)

Назив радног мјеста:

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

Број запосленика које сте надгледали:

Презиме и име руководиоца:

Разлог напуштања:

Начин ангажовања:
Радни однос
Уговор о дјелу
Опис послова радног мјеста:

Врста посла:
Остало
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3 Од (дан/мј/год)

До (дан/мј/год)

Укупно (год/мј/дана)

Назив радног мјеста:

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

Број запосленика које сте надгледали:

Презиме и име руководиоца:

Разлог напуштања:

Начин ангажовања:
Радни однос
Уговор о дјелу
Опис послова радног мјеста:

Врста посла:
Остало

Укупно радно искуство

година _____, мјесеци _____, дана _____

Израчунајте број година, мјесеци и дана радног искуства које имате до датума Ваше пријаве на оглас, а
дужни сте доказати радно искуство тражено огласом достављањем документације наведене у тексту
огласа. Уколико сте тренутно запослени, што такође доказујете документацијом, под радним искуством
ће Вам се рачунати радно искуство до датума издавања потврде/увјерења послодавца, а не и дани између
датума пријаве и крајњег рока за пријаву.
6. Знање страних језика (дати генералну процјену нивоа знања на основу говора, читања и писања)
Страни језик
Ниво знања Опис нивоа знања
А

Б

Ц

А

Б

Ц

А

Б

Ц

А – одлично: течност у разговору и исправност у писању; од запосленог
се очекује да се самостално служи језиком у радним задацима и припрема
различите писмене материјале у вези с послом
Б – добро: од запосленог се очекује да прати разговоре и састанке и
учествује у једноставнијим дискусијама, читање и разумијевање текстова
у вези с послом и писање једноставнијих текстова
Ц – основно: од запосленог се тражи да разумије једноставне разговоре,
обраћања на страном језику или читање најједноставнијих текстова

7. Служење рачунаром (наведите којим се апликацијама редовно служите):
MS Office
Познавање апликација
MS Word
А
Б
Ц
MS Excel
А
Б
Ц
MS Access
А
Б
Ц
MS PowerPoint
А
Б
Ц
Ostale aplikacije
А
Б
Ц
А
Б
Ц
А
Б
Ц
А
Б
Ц
8. Завршени курсеви/обуке
Назив курса/обуке

Мјесто и држава

Опис нивоа познавања

А – одлично
Б – добро
Ц – основно

Вријеме
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9. Знања, вјештине и способности (обавезно навести и појаснити ако су услов):

10. Други релевантни подаци (нпр. положен стручни испит, публикације, стручни радови и сл.)

Напомена за кандидате:
Образац пријаве не доказује стечену стручну спрему, радно искуство, знање језика, знање рада на
рачунару и сл., јер општи и посебни услови тражени текстом огласа, доказују се таксативно
побројаном документацијом, а која је у тексту огласа назначена у рубрици "потребни документи".
Исте треба доставити у неовјереној копији уз попуњен образац пријаве.
11. Изјаве кандидата
У складу са Законом о заштити личних података Централна банка предузима све потребне мјере да се
лични подаци кандидата обрађују на праведан и законит начин. Централна банка ће обрађивати само
податке неопходне за процес селекције кандидата за конкретно радно мјесто. Централна банка је
прихватила стандарде и организационе мјере којима обезбјеђује сигурност личних података које
обрађује. Само овлашћени службеници имају приступ личним подацима који омогућују идентификацију
кандидата и дужни су да се придржавају правила повјерљивости и тајности.
Изјављујем да Централној банци дајем изричиту сагласност за обраду података на наведени начин.
Потпис кандидата: __________________________
Изјављујем да имам/немам активности из члана 23.став 2. Закона о Централној банци у погледу
сукоба интереса, који гласи: "Ниједан извршни службеник из руководне структуре или особља Централне банке
не може истовремено имати друго запослење, без обзира да ли је за то плаћен или не, без претходног писаног
одобрења Управног одбора Централне банке."(заокружити оно што је тачно);

Потпис кандидата: __________________________
Изјављујем да сам сагласан да се акти и обавјештења о поступку огласа достављају на моју контакт
адресу коју сам навео у овој пријави и да прихватам да Централна банка не сноси било какву одговорност
уколико поштанска служба не уручи писмено на контакт адресу;
Потпис кандидата: __________________________
Изјављујем да сам упознат да подаци дати у овом обрасцу не представљају никакав доказ о
испуњавању услова тражених овим огласом.
Потпис кандидата: __________________________
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су сви моји одговори на
горе наведена питања, као и ове изјаве, истинити, потпуни и тачни.
Потпис кандидата: __________________________
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Датум пријаве
/

Потпис кандидата:
/

