
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

ОБЈАВЉЕН 21. августа 2019. ГОДИНЕ 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике, у звању  млађи саветник, у Одељењу за одобравање пројеката 

из програма међународних подстицаја пољопривредне политике -Сектор за одобравање 

пројеката- 3 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2108193И268 - 56 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ2108193И281 - 55 бодова; 

3. шифра 3ЂЈ2108193И444 - 52,3 бода;  

4. шифра 3ЂЈ2108193И186 - 50 бодова;  

5. шифра 3ЂЈ2108193И185 - 48,66 бодова;  

6. шифра  3ЂЈ2108193И326 - 48,3 бодова;  

7. шифра  3ЂЈ2108193И471 - 46,66 бодова;  

8. шифра 3ЂЈ2108193И33 - 45,66 бодова;  

9. шифра 3ЂЈ2108193И273 - 45 бодова;  

10. шифра 3ЂЈ2108193И52 - 43,66 бодова;  

11. шифра 3ЂЈ2108193И318 - 43,66 бодова;  

12. шифра 3ЂЈ2108193И514 - 42,66 бодова;  

13. шифра 3ЂЈ2108193И286 - 41,33 бодова;  

14. шифра 3ЂЈ2108193И533 - 40 бодова; 

15. шифра 3ЂЈ2108193И50 - 39 бодова  

16. шифра 3ЂЈ2108193И255 - 35 бодова. 

 
Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                              Татјана Милосављевић       3ЂЈ2108193И281  

                              Јелена Бранковић                 3ЂЈ2108193И444  

                              Тања Благојевић                   3ЂЈ2108193И186  
 

Напомена:  Кандидат који је први на листи конкурисао је на више радних места, а прима се на радно место 

бр. 20  из огласа о јавном конкурсу. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место администратор поступка, у звању референт,  у Одсеку за подстицаје за 

тов- Одељење за одобравање плаћања подстицаја за производњу у сточарству у Сектору 

за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју- 1 извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ2108194И75- 53 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2108194И535 – 48 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ2108194И383 - 47 бодова  

4. шифра 3ЂЈ2108194И112 - 45 бодова. 



 
Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Тихана Кружевић                3ЂЈ2108194И535 
 

Напомена:  Кандидат који је први на листи конкурисао је  на више радних места, а прима се на радно место 

бр. 21  из огласа о јавном конкурсу. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла, у  звању саветник, 

у Одсеку за подстицаје за квалитетна приплодна грла-Одељење за одобравање плаћања 

подстицаја за производњу у сточарству у Сектору за подстицаје у пољопривреди и 

руралном развоју - 1 извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ2108195И54 - 55 бодова; 

2. шифра 3ЂЈ2108195И144 - 52 бода; 

3. шифра 3ЂЈ2108195И283 - 51 бод; 

4. шифра 3ЂЈ2108195И494 - 51 бод;  

5. шифра 3ЂЈ2108195И188 -50 бодова;  

6. шифра 3ЂЈ2108195И602 - 49 бодова;  

7. шифра 3ЂЈ2108195И242 - 49 бодова;  

8. шифра 3ЂЈ2108195И411- 48 бодова;  

9. шифра 3ЂЈ2108195И510 - 48 бодова;  

10. шифра 3ЂЈ2108195И134 - 45 бодова;  

11. шифра 3ЂЈ2108195И316 - 44 бода;  

12. шифра 3ЂЈ2108195И141 - 43 бода  

13. шифра 3ЂЈ2108195И333 - 38 бодова.  

 
Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Милица Томић                     3ЂЈ2108195И54 

 
                                

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за подршку спровођењу поступка исплате, у звању млађи саветник, у 

Одељењу за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне 

политике у Сектору за одобравање плаћања подстицаја - 2 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2108196И284-  55 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ2108196И35- 53 бода; 

3. шифра 3ЂЈ2108196И243-  53 бода;  

4. шифра 3ЂЈ2108196И259- 52 бода;  

5. шифра 3ЂЈ2108196И184- 51,3 бода; 

6. шифра 3ЂЈ2108196И187- 50 бодова;  

7. шифра 3ЂЈ2108196И438- 49,66 бодова;  

8. шифра 3ЂЈ2108196И468- 46,66 бодова;  



9. шифра 3ЂЈ2108196И649- 46,3 бодова;  

10. шифра 3ЂЈ2108196И416- 44,3 бода;  

11. шифра 3ЂЈ2108196И619- 41,66 бодова; 

12. шифра 3ЂЈ2108196И507- 40 бодова  

13. шифра 3ЂЈ2108196И256- 37,66 бодова. 

                     
 

Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Јована Димовић                   3ЂЈ2108196И243 

                              Александра Милић                 3ЂЈ2108196И259 

Напомена:  Кандидат који је први на листи конкурисао је  на више радних места, а прима се на радно 

место бр. 3  из огласа о јавном конкурсу, а кандидат који је други на листи ступио је на рад у други 

државни орган. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место контролор коришћења подстицаја, у звању саветник,  у Одељењу за 

контролу на лицу места-Сектор за контролу на лицу места - 2 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2108197И285- 55 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ2108197И413- 54 бода;  

3. шифра 3ЂЈ2108197И53- 52,3 бода;  

4. шифра 3ЂЈ2108197И90- 47,3 бодова;  

5. шифра 3ЂЈ2108197И189- 47,3 бодова;  

6. шифра 3ЂЈ2108197И133- 45 бодова;  

7. шифра 3ЂЈ2108197И212- 44,6 бода;  

8. шифра 3ЂЈ2108197И140- 44,3 бода;  

9. шифра 3ЂЈ2108197И232- 43 бода;  

10. шифра 3ЂЈ2108197И257- 43 бода;  

11. шифра 3ЂЈ2108197И594- 42 бода ;  

12. шифра 3ЂЈ2108197И229- 42 бода  

13. шифра 3ЂЈ2108197И516- 40 бодова.  

 
Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Марко Дошлић                     3ЂЈ2108197И413 

                               Иван Егерић                         3ЂЈ2108197И90 
 
Напомена:  Кандидат  који  је први на листи прима се на радно место бр. 3 из огласа о јавном конкурсу, а 

кандидат који је  трећи на листи  прима се на радно место бр. 5  из огласа о јавном конкурсу. 

 

 

 



ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за финансијско аналитичке послове у оквиру реализације националних и 

ЕУ фондова, у звању саветник, у Одељењу за исплате-Сектор за економско финансијске 

послове -1 извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ2108199И598- 57 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ2108199И55- 55 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ2108199И167- 46,66 бодова;  

4. шифра 3ЂЈ2108199И502- 45,66 бодова  

5. шифра 3ЂЈ2108199И139- 41,66 бодова. 
                 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Данко Ђуричић                     3ЂЈ2108199И598 
                                

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за администрацију аграрних плаћања, у звању млађи саветник, у 

Одељењу за исплате-Сектор за економско финансијске послове -1 извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ21081910И170- 46,66 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ21081910И433- 46,66 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ21081910И218- 40,66 бодова  

4. шифра 3ЂЈ21081910И73- 36,66 бодова. 
            

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Светозар Јавор                    3ЂЈ21081910И170 
 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за финансијско аналитичке послове, у звању млађи саветник,  у Групи за 

рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања -Сектор за економско 

финансијске послове -1 извршилац  : 

 

1. шифра 3ЂЈ21081912И432- 52 бода;  

2. шифра 3ЂЈ21081912И143- 49 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ21081912И72- 42 бода. 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Наташа Поповић                    3ЂЈ21081912И432 
 

 

 



ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за пружање подршке у извештавању, у звању млађи сарадник, у Групи за 

извештавање -Сектор за економско финансијске послове -1 извршилац  : 

 

1. шифра 3ЂЈ21081913И233- 56 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ21081913И475 – 40 бодова 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Јелена Нешић                    3ЂЈ21081913И233 
 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за кадровске евиденције, у звању референт,  у Групи за људске ресурсе-

Сектор за правне и опште послове -1 извршилац  : 

 

1. шифра 3ЂЈ21081919И121- 55 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ21081919И136- 50 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ21081919И76- 41 бод;  

4. шифра 3ЂЈ21081919И114- 37 бодова. 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме                 Шифра кандидата 

                    Александра Тодоровић Оцтењак         3ЂЈ21081919И121 
 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за подршку пословима јавних набавки, у звању млађи саветник,  у 

Одељењу за опште послове-Сектор за правне и опште послове -1 извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ21081920И267- 56 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ21081920И149- 52 бода;  

3. шифра 3ЂЈ21081920И99- 39 бодова. 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                           Марија Воденичаревић           3ЂЈ21081920И267 
 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за послове пријема, експедиције и архивирања ИПАРД поште, у звању 

референт,  у Одсеку за послове ИПАРД писарнице- Сектор за правне и опште послове - 

3 извршиоца: 



 

1. шифра 3ЂЈ21081921И249- 55 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ21081921И135- 54 бода;  

3. шифра 3ЂЈ21081921И74- 49 бодова;  

4. шифра 3ЂЈ21081921И113- 45 бодова;  

5. шифра3ЂЈ21081921И91-   44 бода. 

 

 
Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Љиљана Аврамовић           3ЂЈ21081921И135 

                               Бојана Јосиповић                3ЂЈ21081921И74 
                               Сања Станојевић                 3ЂЈ21081921И113 
 
 

Напомена:  Кандидат који је први на листи конкурисао је  на више радних места, а прима се на радно место 

бр. 19  из огласа о јавном  конкурсу. 

 


