
СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА 

ПРОПИСАНА ЗА ИЗБОР 

 

 

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

ОБУСТАВА 

  

1) Душан Трајковић, шифра: 47j2610222in130 – није  испунио мерила прописана за опште 

функционалне компетенције 

 

 

Радно место места шеф Одсека, у звању самостални саветник: 

 

1) Душан Пањковић, шифра: 47j2610223rn141 – није  испунио мерила прописана за опште 

функционалне компетенције; 

2) Душан Црногорац, шифра: 47j2610223rn149 – није  испунио мерила прописана за посебне 

функционалне компетенције 

 

 

Радно место за контролу, обрачун и исплату плата и накнада, у звању сарадник:  

 

1) Александра Томовић, шифра: 47j2610225in150 - није се одазвала провери општих 

функционалних компетенција 

 

 

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

саветник - ОБУСТАВА 

 

1) Нина Баошић, шифра: 47j2610226in135 - није се одазвала провери општих 

функционалних компетенција; 

2) Маја Илић, шифра: 47j2610226in128 - није  испунила мерила за процену понашајних 

компетенција 

 

 

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

звању млађи саветник:  

 

1) Гордана Михајловић, шифра: 47j2610228in127 – није  испунила мерила прописана за 

посебне функционалне компетенције 

 

 

Радно место за правне и аналитичке  послове, у звању самостални саветник:  

 

1) Сања Јевтић, шифра: 47j2610229in139 - није се одазвала провери општих функционалних 

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

извршења уговора о  јавним набавкама, у звању млађи саветник:  

 

1) Сања Јевтић, шифра: 47j26102210in134 - није се одазвала провери општих 

функционалних компетенција; 

2) Тијана Ђурковић, шифра: 47j26102210in129 - није се одазвала провери општих 

функционалних компетенција; 

3) Нина Баошић, шифра 47j26102210in138 - није се одазвала провери општих 

функционалних компетенција; 

4) Јована Армуш, шифра 47j26102210in140 – није  испунила мерила прописана за опште 

функционалне компетенције; 

5) Мирко Цице, шифра 47j26102210in146 – није  испунио мерила прописана за опште 

функционалне компетенције 

 

Радно место за подршку администрирању система за послове електронске Писарнице, 

у звању млађи саветник:  

 

1) Сања Јевтић, шифра: 47j26102212in133 - није се одазвала провери општих 

функционалних компетенција; 

2) Алекса Бурсаћ, шифра 47j26102212in142 - није се одазвао провери посебних 

функционалних компетенција 

 

 

Радно место за праћење послова опремања простора, у звању саветник - ОБУСТАВА 

  

1) Драган Стојановић, шифра: 47j26102213in116 – није  испунио мерила прописана за опште 

функционалне компетенције 

 

 

 

 


