
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - 

ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА (КОНКУРС ОГЛАШЕН 17.03.2021. 

ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 25.03.2021. ГОДИНЕ) 

 

Радно место 1 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место Руководилац Групе - тржишни инспектор, у звању самостални саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Група 

за логистику и аналитику контрола у области деривата нафте - 1 извршилац – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј1703211Р425  

6Ј1703211Р420 

6Ј1703211Р647 

6Ј1703211Р702 

 

Радно место 2 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор за контролу промета деривата, у звању саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Група 

за контролу деривата нафте - Војводина - 1 извршилац – према шифрама подносиоца 

пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација 

 

6J1703212И439 6J1703212И585 

 

Радно место 3 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор за контролу промета деривата, у звању саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Група 

за контролу деривата нафте - Шумадија и западна Србија - 1 извршилац – према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј1703213И444 

6Ј1703213И456 

6Ј1703213И473 

6Ј1703213И570 

 

Радно место 5 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор за контролу безбедности производа, у звању саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Београд, Одсек за контролу 

безбедности производа - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 

6Ј1703215И405 

6Ј1703215И423 

6Ј1703215И438 

6Ј1703215И557 

6Ј1703215И560 

6Ј1703215И627 

6Ј1703215И636 

6Ј1703215И646 

6Ј1703215И648 

 



Радно место 6 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Зрењанин - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на 

јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 

6Ј1703216И450 6Ј1703216И622 6Ј1703216И683 

 

Радно место 7 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Краљево, Одсек тржишне инспекције Краљево - 2 извршиоца – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј1703217И395 

6Ј1703217И408 

6Ј1703217И407 

6Ј1703217И455 

6Ј1703217И594 

6Ј1703217И671 

 

Радно место 8 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању самостални саветник, Сектор тржишне инспекције, 

Одељење тржишне инспекције Крушевац - 1 извршилац – према шифрама подносиоца 

пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј1703218И474 6Ј1703218И579 

 

Радно место 9 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Лесковац, Одсек тржишне инспекције Лесковац - 1 извршилац – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј1703219И418 

6Ј1703219И436 

6Ј1703219И514 

6Ј1703219И521 

6Ј1703219И525 

6Ј1703219И538 

6Ј1703219И544 

6Ј1703219И593 

6Ј1703219И624 

6Ј1703219И654 

6Ј1703219И685 

6Ј1703219И704 

 

Радно место 10 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Лесковац, Одсек тржишне инспекције Пирот - 1 извршилац – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032110И416 

6Ј17032110И458 

6Ј17032110И513 

6Ј17032110И515 

6Ј17032110И526 

6Ј17032110И567 

6Ј17032110И694 

6Ј17032110И695 

6Ј17032110И729 



 

Радно место 11 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор за контролу промета робе, у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне инспекције Ниш, Одсек за контролу промета робе и услуга 

- 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032111И417 

6Ј17032111И471 

6Ј17032111И522 

6Ј17032111И626 

6Ј17032111И655 

6Ј17032111И684 

6Ј17032111И696 

6Ј17032111И556 

6Ј17032111И599 

6Ј17032111И621 

6Ј17032111И625 

 

Радно место 12 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место за анализу и извештавање, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Ниш, Одсек за контролу промета робе и услуга - 1 извршилац – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032112И493 

6Ј17032112И492 

6Ј17032112И532 

6J17032112И561 

6Ј17032112И573 

6Ј17032112И581 

6Ј17032112И598 

6Ј17032112И602 

6Ј17032112И632 

6Ј17032112И658 

6Ј17032112И674 

6Ј17032112И706 

6Ј17032112И708 

6Ј17032112И709 

 

Радно место 13 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Панчево, Одсек тржишне инспекције Панчево - 1 извршилац – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

  

6Ј17032113И451 

6Ј17032113И457 

6Ј17032113И558 

6Ј17032113И637 

6Ј17032113И645 

6Ј17032113И697 

 

Радно место 14 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место начелник Одељења-тржишни инспектор, у звању виши саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне инспекције Прокупље - 1 извршилац – према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032114Р629 

6Ј17032114Р682 

6Ј17032114Р691 

6Ј17032114Р692 

6Ј17032114Р703 

6Ј17032114Р710 

6Ј17032114Р738 

 

 

 



Радно место 15 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место начелник Одељења-тржишни инспектор, у звању виши саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне инспекције Сомбор - 1 извршилац – према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032115Р419 

6Ј17032115Р437 

6Ј17032115Р540 

6Ј17032115Р590 

 

Радно место 16 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор за контролу усаглашености производа, у звању саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица, Одсек тржишне 

инспекције Сремска Митровица - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на 

јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032116И520 6Ј17032116И518 6Ј17032116И592 

 

Радно место 17 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Суботица - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на 

јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032117И542 

 

Радно место 18 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор за контролу усаглашености производа, у звању саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Ужице, Одсек тржишне инспекције 

Ужице - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за 

попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 

6Ј17032118И391 

 

Радно место 19 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Шабац, Одсек тржишне инспекције Шабац - 1 извршилац – према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032119И403 

6Ј17032119И443 

6Ј17032119И519 

6Ј17032119И591 

 

 

 

 



Радно место 20 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Град Београд (место рада: Београд), у звању саветник, 

Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Београд, Одсек 

туристичке инспекције за Град Београд - 3 извршиоца – према шифрама подносиоца пријаве 

на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032120И389 

6Ј17032120И390 

6Ј17032120И393 

6Ј17032120И400 

6Ј17032120И426 

6Ј17032120И442 

6Ј17032120И446                           

6Ј17032120И447 

6Ј17032120И453 

6Ј17032120И480 

6Ј17032120И486 

6Ј17032120И487 

6Ј17032120И510 

6Ј17032120И529         

6Ј17032120И539 

6Ј17032120И547 

6Ј17032120И551 

6Ј17032120И554 

6Ј17032120И555 

6Ј17032120И617 

6Ј17032120И635 

6Ј17032120И639 

6Ј17032120И640 

6Ј17032120И642 

6Ј17032120И659 

6Ј17032120И719 

6Ј17032120И721 

 

Радно место 21 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Шумадијски управни округ (место рада: Крагујевац), у 

звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Београд, 

Одсек туристичке инспекције Београд - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве 

на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032121И412 

6Ј17032121И413 

6Ј17032121И427 

6Ј17032121И441 

6Ј17032121И472 

6Ј17032121И498 

6Ј17032121И612 

 

Радно место 22 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Сремски управни округ (место рада: Сремска Митровица), 

у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Нови 

Сад - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6J17032122И401 

6J17032122И404 

6J17032122И440 

6Ј17032122И454 

6Ј17032122И481 

6Ј17032122И610

6Ј17032122И507 6Ј17032122И531 

 

Радно место 23 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Јужнобанатски управни округ (место рада: Панчево), у 

звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Нови Сад- 

1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 



 

6Ј17032123И388 

6Ј17032123И397 

6Ј17032123И411 

6Ј17032123И452 

6Ј17032123И546 

6Ј17032123И552 

6Ј17032123И660 

6Ј17032123И641 

6Ј17032123И720

  
Радно место 24 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место  туристички инспектор за Средњобанатски управни округ (место рада: Зрењанин), у 

звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Нови Сад 

- 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032124И448 

6Ј17032124И550 

6Ј17032124И563 

6Ј17032124И584 

6Ј17032124И609 

6Ј17032124И678 

 

Радно место 25 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место за аналитичке и статистичко-евиденционе послове за Рашки, Пећки и Призренски 

управни округ (место рада: Нови Пазар), у звању млађи саветник, Сектор туристичке 

инспекције, Одељење туристичке инспекције Краљево - 1 извршилац – према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032125И396 

6Ј17032125И422 

6Ј17032125И630 

6Ј17032125И631 

6Ј17032125И479 

6Ј17032125И580

 

Радно место 26 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Расински и Косовско-митровачки управни округ (место 

рада: Крушевац), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке 

инспекције Краљево - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 

6Ј17032126И394 

6Ј17032126И399 

6Ј17032126И414 

6Ј17032126И506 

6Ј17032126И577 

6Ј17032126И732 

 

Радно место 27 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Нишавски управни округ (место рада: Ниш), у звању 

саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Ниш - 1 

извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032127И398 

6Ј17032127И421 

6Ј17032127И495 

6Ј17032127И485 

6Ј17032127И500 

6Ј17032127И505 

6Ј17032127И600 

6Ј17032127И601 

6Ј17032127И613 



6Ј17032127И614 

6Ј17032127И615 

6Ј17032127И661 

6Ј17032127И665 

6Ј17032127И668 

6Ј17032127И670 

6Ј17032127И680 

6Ј17032127И715 

6Ј17032127И725 

 

Радно место 28 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Топлички управни округ (место рада: Прокупље), у звању 

саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Ниш - 1 

извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032128И409 

6Ј17032128И499 

6Ј17032128И511 

6Ј17032128И541 

6Ј17032128И596 

6Ј17032128И681 

6Ј17032128И716 

 

Радно место 29 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место туристички инспектор за Зајечарски управни округ (место рада: Зајечар), у звању 

саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Ниш - 1 

извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј17032129И435 

6Ј17032129И504 

6Ј17032129И508 

6Ј17032129И543 

6Ј17032129И583 

6Ј17032129И679 

6Ј17032129И734 

6Ј17032129И735 

 

Радно место 30 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место инспектор електронских комуникација, у звању самостални саветник, Сектор за 

електронске комуникације и поштански саобраћај, Одељење за планирање, развој и надзор 

у области електронских комуникација, Група за инспекцијски надзор у области 

електронских комуникација - 1 извршилац – према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 

6Ј17032130И604 

 

Радно место 31 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно 

место инспектор за поштанске услуге, у звању самостални саветник, Сектор за електронске 

комуникације и поштански саобраћај, Одељење за поштански саобраћај и надзор, Одсек за 

инспекцијски надзор - 2 извршиоца – према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 

6Ј17032131И572  6Ј17032131И649  6Ј17032131И688 

 


