
 

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 11.12.2019. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 19.12.2019. ГОДИНЕ) 

 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за 

координацију активности Националног координационог тела за олакшање 

трговине (Секретаријат НКТОТ) и сарадњу са међународним економским 

организацијама ОУН и другим мултилатералним и регионалним 

организацијама и иницијативама, 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 

 
6Ј1112191И113 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за 

праћење стандарда у туризму, у звању саветник, Сектор за туризам, Одељење 

за управљање квалитетом у туризму у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација-2 извршиоца - према шифрама подносиоца пријаве на јавном 

конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација 

 

6Ј1112192И76 

 

6Ј1112192И80 

 

6Ј1112192И81 

 
6Ј1112192И86 

 

6Ј1112192И90 
 
6Ј1112192И101 

 
6Ј1112192И106 

 
6Ј1112192И115 

 
6Ј1112192И116 

 
6Ј1112192И122 

 
6Ј1112192И127 

 



 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место шеф 

Одсека, у звању самостални саветник, Сектор за нормативне, управне и послове 

европских интеграција, Одељење за нормативне и управне послове, Одсек за 

нормативне послове и хармонизацију прописа - 1 извршилац - према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј1112193Р79 

 
6Ј1112193Р104 

 

6Ј1112193Р112 

 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за 

послове сарадње са Исландом, Скандинавским и Балтичким земљама, у 

звању  саветник,  Сектор за билатералну економску сарадњу, Одсек за Европу и 

прекоокеанске развијене земље - 1 извршилац - према шифрама подносиоца 

пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј1112194И73 

 
6Ј1112194И91 

 
6Ј1112194И107 

 
6Ј1112194И125 

 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за 

едукацију и унапређење сарадње носилаца заштите потрошача, у звању  

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

за едукацију и унапређење сарадње у области заштите потрошача - 1 извршилац 

- према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација 

 
6Ј1112195И75 

 
6Ј1112195И84 

 
6Ј1112195И92 

 
6Ј1112195И108 

 
6Ј1112195И114 

 
6Ј1112195И124 



 

 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за 

промоцију пројектних активности у области информационог друштва, у 

звању  саветник, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, 

Група за развој информационог друштва - 1 извршилац - према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 

места у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 

 
6Ј1112196И74 

 
6Ј1112196И85 

 
6Ј1112196И100 

 
6Ј1112196И109 

 

6Ј1112196И117 

 

6Ј1112196И126 

 

6Ј1112196И128 


