
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, 

према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Управи за заједничке послове републичких органа 

 

 

Радно место организатор одржавања информатичке опреме, у звању сарадник, Одсек за 

системску подршку, Одељење за системско-техничку подршку, Сектор за информатичку 

подршку, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610221in118 

 

 

Радно место оператер за информатичку и техничку подршку, у звању референт, Одсек 

за техничку подршку, Одељење за системско-техничку подршку, Сектор за информатичку 

подршку, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610222in130 

 

 

Радно место шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање 

мрежа, Одељење за ИКТ инфраструктуру, Сектор за информатичку подршку, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610223rn132 

2.  47j2610223rn141 

3.  47j2610223rn149 

 

 

Радно место за послове рачунарских мрежа, у звању саветник, Одсек за развој и 

одржавање мрежа, Одељење за ИКТ инфраструктуру, Сектор за информатичку подршку, 1 

извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610224in131 
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Радно место за контролу, обрачун и исплату плата и накнада, у звању сарадник, Одсек 

за аналитичке послове, Одељење за финансијско-рачуноводствене и аналитичке послове, 

Сектор за финансијско-материјалне послове, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610225in119 

2.  47j2610225in150 

 

 

Радно место за подршку финансијско-рачуноводственим пословима, у звању млађи 

саветник, Одсeк за финансијско-рачуноводствене послове, Одељење за финансијско-

рачуноводствене и аналитичке послове, Сектор за финансијско-материјалне послове, 1 

извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610226in128 

2.  47j2610226in135 

 

 

Радно место за  финансијске послове и излазне фактуре, у звању сарадник, Одсeк за 

финансијско-рачуноводствене послове, Одељење за финансијско-рачуноводствене и 

аналитичке послове, Сектор за финансијско-материјалне послове, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610227in117 

 

 

Радно место за праћење и извештавање о стању и кретању нефинансијске имовине, у 

звању млађи саветник, Одељење за књиговодствене послове и финансијско извештавање, 

Сектор за финансијско-материјалне послове, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610228in127 

2.  47j2610228in153 
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Радно место за правне и аналитичке  послове, у звању самостални саветник, Одсек за 

правне послове, Одељење за правне и опште послове, Сектор за правне и административне 

послове, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j2610229in112 

2.  47j2610229in139 

 

 

Радно место за подршку послова контроле, планирања, спровођења поступка и 

извршења уговора о  јавним набавкама, у звању млађи саветник, Група за контролу, 

планирање, спровођење поступка и извршења уговора о јавним набавкама, Одељење за 

јавне набавке, Сектор за правне и административне послове, 2 извршиоца 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j26102210in134 

2.  47j26102210in129 

3.  47j26102210in138 

4.  47j26102210in140 

5.  47j26102210in143 

6.  47j26102210in146 

 

 

Радно место за електронске каталоге и библиотечку базу података, у звању саветник, 

Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове, Сектор за правне и 

административне послове, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j26102211in115 

 

 

Радно место за подршку администрирању система за послове електронске Писарнице, 

у звању млађи саветник, Писарница републичких органа у објекту у Немањиној 22-26, 

Одељење за административне послове, Сектор за правне и административне послове, 1 

извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j26102212in110 

2.  47j26102212in133 

3.  47j26102212in142 
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Радно место за праћење послова опремања простора, у звању саветник, Одсек за 

инжењерско грађевинске послове, Одељењe за инвестициону изградњу и адаптацију 

објеката, Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање, 1 извршилац 

 

Ред. 

Бр. 
Шифра кандидата 

1.  47j26102213in116 

 


