
 

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 20.01.2021. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 28.01.2021. ГОДИНЕ) 

 

 

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

радно место за стручно – правне послове, у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Група за развој и унапређење рада Сектора - 1 извршилац - према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких 

радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј2001211И47  6Ј2001211И54  6Ј2001211И216 6Ј2001211И217 

6Ј2001211И273 6Ј2001211И276 6Ј2001211И277 6Ј2001211И312 
6Ј2001211И352 6Ј2001211И356 
 

 

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

радно место тржишни инспектор за контролу услуга, у звању саветник, Сектор 

тржишне инспекције  Одељење за контролу промета, спречавање нелојалне 

конкуренције и заштиту потрошача, Одсек за контролу промета - 1 извршилац - 

према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј2001212И63  6Ј2001212И83  6Ј2001212И89  6Ј2001212И118 

6Ј2001212И129 6Ј2001212И137 6Ј2001212И157 6Ј2001212И178 

6Ј2001212И188 6Ј2001212И222 6Ј2001212И250 6Ј2001212И253 

6Ј2001212И284 6Ј2001212И290 6Ј2001212И294 6Ј2001212И295 

6Ј2001212И309 6Ј2001212И319 6Ј2001212И324 
 

 

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

радно место за аналитичке и статистичко-евиденционе послове, у звању 

млађи саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење за контролу промета, 

спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача, Одсек за спречавање 

нелојалне конкуренције и заштиту потрошача - 1 извршилац - према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј2001213И53  6Ј2001213И104 6Ј2001213И139 6Ј2001213И144 

6Ј2001213И213 6Ј2001213И214 6Ј2001213И215 6Ј2001213И229 

6Ј2001213И278 6Ј2001213И285 6Ј2001213И299 6Ј2001213И300 

6Ј2001213И354  

 

 

 



Радно место 4 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за 

радно место за праћење стања у области инспекцијског надзора, примену и 

ревизију контролних листи, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, 

Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Одсек за 

контролу усаглашености и безбедности производа - 1 извршилац - према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких 

радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј2001214И59  6Ј2001214И90  6Ј2001214И119 6Ј2001214И140 

6Ј2001214И161 6Ј2001214И218 6Ј2001214И219 6Ј2001214И279 

6Ј2001214И280 6Ј2001214И286 6Ј2001214И291 6Ј2001214И298 

6Ј2001214И310 6Ј2001214И348 6Ј2001214И349 6Ј2001214И350 

 

 

Радно место 5 - 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 - јужна и источна 

Србија - 1 извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу 

за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј2001215И94  6Ј2001215И186 6Ј2001215И189 6Ј2001215И212 

6Ј2001215И321 6Ј2001215И329 6Ј2001215И332 6Ј2001215И361 

6Ј2001215И371 

 

 

Радно место 6 - 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 Београд, Одсек за 

контролу промета робе - 1 извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на 

јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј2001216И62  6Ј2001216И92  6Ј2001216И128 6Ј2001216И142 

6Ј2001216И158 6Ј2001216И179 6Ј2001216И185 6Ј2001216И190 

6Ј2001216И223 6Ј2001216И240 6Ј2001216И254 6Ј2001216И289 

6Ј2001216И293 6Ј2001216И296 6Ј2001216И308 6Ј2001216И323 

6Ј2001216И325 6Ј2001216И326 6Ј2001216И335 

 

 

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 Врање - 1 извршилац - према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј2001217И100 6Ј2001217И170 6Ј2001217И174 6Ј2001217И187 

6Ј2001217И180 6Ј2001217И320 6Ј2001217И322 6Ј2001217И328 

6Ј2001217И334 6Ј2001217И362 6Ј2001217И372 

 



 

 

Радно место 8 - 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 

 
6Ј2001218И127 6Ј2001218И167 6Ј2001218И169 6Ј2001218И238 

6Ј2001218И318 

 

 

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 Јагодина, Група тржишне инспекције 

Параћин - 1 извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу 

за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј2001219И124 6Ј2001219И126 6Ј2001219И156 6Ј2001219И159 

6Ј2001219И317 6Ј2001219И370 
 

 

Радно место 10 - 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 Крагујевац, Одсек 

за контролу промета робе и услуга и спречавање нелојалне конкуренције - 1 

извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за 

попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј20012110И69 6Ј20012110И115 6Ј20012110И125 6Ј20012110И168 

6Ј20012110И183 6Ј20012110И246 6Ј20012110И316 6Ј20012110И336 
 

 

Радно место 11 - 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 

Нови Пазар - 2 извршиоца - према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 
6Ј20012111И133 6Ј20012111И155 6Ј20012111И171 6Ј20012111И172 

6Ј20012111И173 6Ј20012111И243 6Ј20012111И244 6Ј20012111И247 

6Ј20012111И315 

 

 

 

 

 

 



 

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

радно место тржишни инспектор за контролу промета робе, у звању 

самостални саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне 

инспекције Нови Сад, Одсек за контролу промета робе - 1 извршилац - према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких 

радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј20012112И58 6Ј20012112И91 6Ј20012112И122 6Ј20012112И175 

6Ј20012112И248 6Ј20012112И251 6Ј20012112И314 6Ј20012112И366 

6Ј20012112И376 
 

 

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

радно место тржишни инспектор за спречавање нелојалне конкуренције, у 

звању самостални саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне 

инспекције Нови Сад, Одсек за спречавање нелојалне конкуренције - 1 извршилац 

- према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј20012113И50 6Ј20012113И55 6Ј20012113И88 6Ј20012113И121 

6Ј20012113И176 6Ј20012113И235 6Ј20012113И242 6Ј20012113И252 

6Ј20012113И313 6Ј20012113И367 6Ј20012113И375 
 

 

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

радно место тржишни инспектор, у звању самостални саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Ужице, Одсек тржишне 

инспекције Пријепоље - 1 извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на 

јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација 

 

6Ј20012114И56 6Ј20012114И70 6Ј20012114И113 6Ј20012114И230 

6Ј20012114И331 

 

 

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

радно место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне инспекције Ужице, Одсек тржишне инспекције 

Пријепоље - 1 извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 
6Ј20012115И57 6Ј20012115И93 6Ј20012115И116 

 

 

 

 

 



Радно место 16 - 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 - 4 извршиоца - према 

шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких 

радних места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј20012116И42 6Ј20012116И44 6Ј20012116И46 6Ј20012116И67 

6Ј20012116И68 6Ј20012116И74 6Ј20012116И77 6Ј20012116И79 

6Ј20012116И82 6Ј20012116И84 6Ј20012116И85 6Ј20012116И86 

6Ј20012116И96 6Ј20012116И102 6Ј20012116И103 6Ј20012116И105 

6Ј20012116И109 6Ј20012116И117 6Ј20012116И138 6Ј20012116И141 

6Ј20012116И145 6Ј20012116И148 6Ј20012116И151 6Ј20012116И191 

6Ј20012116И194 6Ј20012116И196 6Ј20012116И201 6Ј20012116И204 

6Ј20012116И207 6Ј20012116И209 6Ј20012116И210 6Ј20012116И211 

6Ј20012116И220 6Ј20012116И225 6Ј20012116И227 6Ј20012116И228 

6Ј20012116И256 6Ј20012116И257 6Ј20012116И258 6Ј20012116И261 

6Ј20012116И266 6Ј20012116И268 6Ј20012116И272 6Ј20012116И282 

6Ј20012116И283 6Ј20012116И287 6Ј20012116И301 6Ј20012116И304 

6Ј20012116И341 6Ј20012116И344 6Ј20012116И346 
 

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

радно место туристички инспектор за Подунавски управни округ (место рада 

рада: Смедерево), 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 

 
6Ј20012117И52 6Ј20012117И150 6Ј20012117И192 6Ј20012117И221 

6Ј20012117И265 6Ј20012117И281 6Ј20012117И288 6Ј20012117И340 
 

 

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

радно место туристички инспектор за Шумадијски управни округ (место 

рада: Аранђеловац), 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 

 
6Ј20012118И71 6Ј20012118И81 6Ј20012118И97 6Ј20012118И106 

6Ј20012118И149 6Ј20012118И193 6Ј20012118И206 6Ј20012118И208 

6Ј20012118И338 6Ј20012118И357 
 

 

 

 

 

 

 



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

радно место место туристички инспектор за Поморавски управни округ 

(место рада: Јагодина), 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 

 
6Ј20012119И107 6Ј20012119И123 6Ј20012119И153 6Ј20012119И200 

6Ј20012119И259 6Ј20012119И271 6Ј20012119И305 6Ј20012119И374 

 

 

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

радно место туристички инспектор за Јужнобачки управни округ (место 

рада: Нови Сад), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење 

туристичке инспекције Нови Сад - 3 извршиоца - према шифрама подносиоца 

пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј20012120И45 6Ј20012120И66 6Ј20012120И72 6Ј20012120И80 

6Ј20012120И87 6Ј20012120И95 6Ј20012120И101 6Ј20012120И108 

6Ј20012120И111 6Ј20012120И112 6Ј20012120И120 6Ј20012120И195 

6Ј20012120И198 6Ј20012120И199 6Ј20012120И202 6Ј20012120И203 

6Ј20012120И205 6Ј20012120И224 6Ј20012120И232 6Ј20012120И233 

6Ј20012120И234 6Ј20012120И236 6Ј20012120И262 6Ј20012120И267 

6Ј20012120И269 6Ј20012120И270 6Ј20012120И302 6Ј20012120И303 

6Ј20012120И337 6Ј20012120И343 6Ј20012120И345 6Ј20012120И360 

6Ј20012120И368 

 


