
 

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 24.06.2020. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 02.07.2020. ГОДИНЕ) 

 

 

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

за радно место за процену утицаја регулативе на развој електронских 

комуникација, у звању виши саветник, Сектор за електронске комуникације и 

поштански саобраћај, Одељење за планирање, развој и надзор у области 

електронских комуникација, Група за регулативу у области електронских 

комуникација - 1 извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 
6Ј2406207И35 

 

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

за радно место за аналитичке послове у области информационог друштва, у звању 

саветник, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Одсек 

за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва - 1 

извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за 

попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј2406208И21 

 

6Ј2406208И59 

 

 

 

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

за радно место за управљање туристичким дестинацијама, у звању саветник, 

Сектор за туризам, Група за управљање туристичким дестинацијама - 1 

извршилац - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за 

попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј2406206И12 

 

6Ј2406206И20 

 

6Ј2406206И18 

 

6Ј2406206И28 

 

6Ј2406206И31 

 

6Ј2406206И36 



 

6Ј2406206И44 

 

6Ј2406206И48 

 

6Ј2406206И42 

 

6Ј2406206И56 

 

6Ј2406206И57 

 

6Ј2406206И64 

 

6Ј2406206И34 

 

6Ј2406206И46 

 

 

 

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

за радно место за заштиту колективног интереса потрошача, у звању саветник, 

Сектор за заштиту потрошача, Одељење за заштиту потрошача, Група за 

унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача - 1 извршилац 

- према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј2406205И13 

 

6Ј2406205И38 

 

6Ј2406205И43 

 

6Ј2406205И54 

 
6Ј2406205И33 

 

 

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

за радно место за мултилатерални Споразум о слободној трговини – ЦЕФТА, 

у звању саветник, Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и 

регионалну економску и трговинску сарадњу, Група за сарадњу са ЦЕФТА, 

међународним економским организацијама ОУН, и другим мултилатералним и 

регионалним организацијама и иницијативама - 1 извршилац - према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј2406203И24 

 

6Ј2406203И27 

 

6Ј2406203И40 


