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ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ОРГАНЕ И ЧЛАНОВЕ ОРГАНА 
САВЕЗА Избори у СИС 2021. - допунски избори 2022.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

Поштовани пријатељи извиђачи, 

Вођени искуством са последњих избора Изборна комисија је и сада документа за пријаву 
кандидата припремила у форми пдф докумената са опцијом уноса података, односно 
омогућено је да тражене податке у Пријави уносите у сам документ путем рачунара. 
На овај начин избегава се могућност погрешног читања индивидуалних рукописа  из Пријава, 
стандардизују се пријавне форме и смањују потенцијалне нејасноће и неправилности . 

Пријавна документа се отварају у Adobe acroabat reader-у. То је бесплатни програм и 
најраширенији програм за читање пдф докумената. Након уноса података, ове документе 
треба да снимие, а наравно и одштампате. Одштампане пријаве потребно је потписати и 
печатирати како захтева Правилник о изборима. Тако потписане Пријаве скенирајте (можете 
и сликати фотоапаратима), те као такве пошаљите Савезу. Пријаве је могуће  потписати и 
електронским сертификатом. 

Немојте руком попуњавати празно одштампану форму. 

Молба Изборне комисије је да пошаљете (на email Савеза) и  попуњене пдф документе 
(попуњене и снимљене са пријавним подацима) како би комисија брже и ефикасније 
радила. 

За сва потребна појашњења Канцеларија СИС, као и Изборна комисија стоје на располагању. 

Упутство у сликама 
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Поља за унос су светло плаве боје. Да би поље било активно односно спремно за унос 
потребно је да кликнете у њега. Затим уносите текст. 

Нека поља за унос су Тастер поља/одговори на питање (слика изнад). Кликом одабирате 
жељени одговор. 

По правилнику о изборима сваки кандидат је у обавези да достави и своју краћу биографију 
(до 1000 карактера са празнинама) коју такође треба унети у за то одговарајућу форму. Ова 
биографија ће бити достављена делегатима на Скупштини у оквиру изборног материјала и 
зато мора бити примерене форме и дужине. 
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Након попуњавања (може и током) потребно је да снимите документе код Вас на 
рачунарима.То је једноставно (слика изнад).Одабирате опције save / save as и снимате негде 
на Вашем рачунару. 
Тако снимљен документ одштампате, потпишете и пошаљете Савезу а мејлом пошаљите 
сам документ како би Изборна комисија ефикасније радила. 

Поштовани пријатељи, 

Савез нам је свима у срцу. Учинимо сви да овај изборни процес буде понос наше 
организације. 

Срдачно уз извиђачко ЗДРАВО 

Изборна комисија, 

За помоћ око попуњавања ових пријавних формулара слободно позовите: 
064 25 38 627 
Ненад Тадић 
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