
Списак канидата 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 број 1. - радно место за подршку књиговодственим пословима и финансијском 

извештавању, у звању млађи саветник, Одељење за књиговодствене послове и финансијско 

извештавање, Сектор за финансисјко-материјалне послове, 1 извршилац 

 

Ред. 
Бр. 

Шифра 
кандидата 

1.  47Ј1206191И28 

2.  47Ј1206191И41 

 

Радно место број 2. - радно место за канцеларијске послове, у звању референт, Одсек за правне 

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

1 извршилац 

Ред. 
Бр. 

Шифра 
кандидата 

3.  47Ј1206192И19 

4.  47Ј1206192И37 

5.  47Ј1206192И54 

 

Радно место број 3. - радно место за послове стручног усавршања и примену стандарда, у звању 

саветник, Одељење за људске ресурсе, Сектор за правне и административне послове, 1 извршилац. 

 

Ред. 
Бр. 

Шифра 
кандидата 

6.  47Ј1206193И20 

7.  47Ј1206193И31 
 

  



 

Радно место број 4. - радно место послови пријема и класификације поште, у звању референт, 

Писарница републичких органа Управе, Одељење за административне послове, Сектор за правне и 

административне послове, 11 извршилаца. 

Ред. 
Бр. 

Шифра 
кандидата 

8.  47Ј1206194И13 

9.  47Ј1206194И15 

10.  47Ј1206194И18 

11.  47Ј1206194И16 

12.  47Ј1206194И23 

13.  47Ј1206194И24 

14.  47Ј1206194И25 

15.  47Ј1206194И26 

16.  47Ј1206194И34 

17.  47Ј1206194И33 

18.  47Ј1206194И42 

19.  47Ј1206194И40 

20.  47Ј1206194И51 

21.  47Ј1206194И50 

22.  47Ј1206194И57 

23.  47Ј1206194И55 

24.  47Ј1206194И61 

25.  47Ј1206194И62 

 

Радно место број 5. - радно место послови архивирања, у звању референт, Писарница републичких 

органа Управе, Одељење за административне послове, Сектор за правне и административне послове,  

2 извршиоца. 

 

Ред. 
Бр. 

Шифра 
кандидата 

26.  47Ј1206195И14 

27.  47Ј1206195И29 

28.  47Ј1206195И30 

29.  47Ј1206195И22 

30.  47Ј1206195И35 

31.  47Ј1206195И49 

32.  47Ј1206195И56 

 

  



 

 

Радно место број 6. - радно место за координацију грађевинских послова, у звању самостални 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 

33.  47Ј1206196И27 

34.  47Ј1206196И45 

35.  47Ј1206196И69 

 

 

Радно место број 7. - радно место за координацију архитектонских послова, у звању самостални 

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 

36.  47Ј1206197И38 

 

Радно место број 8. – Радно место за координацију електроинжењерских послова, у звању самостални 

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 

37.  47Ј1206198И17 

 


