
 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

ОБЈАВЉЕН 20. јула 2022. ГОДИНЕ 

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за координацију интерних процедура, пројеката и међународне 

сарадње,  у звању саветник, Одсек за управљање пројектима и координацију интерних 

процедура, Сектор за послове координације, међународне сарадње и интегрисаног 

система управљања и контроле - 2 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2007221ИН11 - 51 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ2007221ИН57 - 50 бодова; 

3. шифра 3ЂЈ2007221ИН156 - 49 бода;  
 

 

Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Јелена Спасић                        3ЂЈ2007221ИН11 

                               Снежана Којић                       3ЂЈ2007221ИН57 

 
 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне 

политике, у звању саветник, Одсек за одобравање пројеката, Одељење зa одобравање 

пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике, Сектор за 

одобравање пројеката - 5 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2007222ИН17- 50,33 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2007222ИН24 – 50 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ2007222ИН75 - 49 бодова; 

4. шифра 3ЂЈ2007222ИН137 - 49 бодова; 

5. шифра 3ЂЈ2007222ИН27 – 48,33 бода; 

6. шифра 3ЂЈ2007222ИН45 - 48,33  бода; 

7. шифра 3ЂЈ2007222ИН207 – 47 бодова; 

8. шифра 3ЂЈ2007222ИН181 - 46 бодова; 

9. шифра 3ЂЈ2007222ИН123 – 45,66 бодова; 

10. шифра 3ЂЈ2007222ИН107 – 45,66 бодова; 

11. шифра 3ЂЈ2007222ИН52 – 44,33 бода; 

12. шифра 3ЂЈ2007222ИН254 – 42,66 бодова; 

13. шифра 3ЂЈ2007222ИН145 – 41,66 бодова; 

14. шифра 3ЂЈ2007222ИН125 – 41 бод; 

15. шифра 3ЂЈ2007222ИН146 – 41 бод; 

16. шифра 3ЂЈ2007222ИН201 – 37 бодова. 



 
     Кандидати који су изабрани у изборном поступку: 

Име и презиме       Шифра кандидата 

                               Мирјана Рађен                         3ЂЈ2007222ИН17 

                                  Александра Илић                         3ЂЈ2007222ИН24 

                                  Јелена Ружичић                            3ЂЈ2007222ИН75 

                                  Сања Ђокић Богдановић             3ЂЈ2007222ИН137 

                                  Бојана Миловановић                    3ЂЈ2007222ИН27 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја 

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

Одељење за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике - Сектор за одобравање пројеката - 3 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2007223ИН16 – 50,33 бода; 

2. шифра 3ЂЈ2007223ИН138 - 49 бодова; 

3. шифра 3ЂЈ2007223ИН43 – 48,33 бода; 

4. шифра 3ЂЈ2007223ИН223 – 45,33 бода;  

5. шифра 3ЂЈ2007223ИН120 -45 бода;  

6. шифра 3ЂЈ2007223ИН49 – 44,33 бода;  

7. шифра 3ЂЈ2007223ИН147 – 43,66 бодова;  

8. шифра 3ЂЈ2007223ИН102- 43,33 бода.  

 

 
Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Никола Лазић                     3ЂЈ2007223ИН43 

                               Светлана Јовановић           3ЂЈ2007223ИН223   

                               Мијосав Пантић                 3ЂЈ2007223ИН49 

 

 
Напомена:  Кандидат који је први на листи и кандидат који је други на листи, конкурисали су на више 

радних места, а примају се на радно место бр. 2 из огласа о јавном конкурсу, док се кандидат који је пети 

на листи, а који је такође, конкурисао на више радних места прима на радно место бр. 7 из огласа о јавном 

конкурсу. 

 
                                

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за рад са референтним ценама, у звању саветник, Одсек за референтне 

цене - Сектор за одобравање пројеката - 2 извршиоца: 

 

1. шифра 3ЂЈ2007224ИН30 -  55 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2007224ИН14 – 47,66 бодова; 

3. шифра 3ЂЈ2007224ИН34 -  47 бодова;  

4. шифра 3ЂЈ2007224ИН29 – 45,66 бодова;  



5. шифра 3ЂЈ2007224ИН42 - 45,66 бодова;  

6. шифра 3ЂЈ2007224ИН208 - 45,66 бодова;  

7. шифра 3ЂЈ2007224ИН28 - 44,66 бодова;  

8. шифра 3ЂЈ2007224ИН76 - 43,66 бодова;  

9. шифра 3ЂЈ2007224ИН127 - 43,66 бодова;  

10. шифра 3ЂЈ2007224ИН251 - 42,66 бодова;  

11. шифра 3ЂЈ2007224ИН183 - 42 бода; 

12. шифра 3ЂЈ2007224ИН44 – 41,66 бодова;  

13. шифра 3ЂЈ2007224ИН139 - 41,66 бодова; 

14. шифра 3ЂЈ2007224ИН142 - 41,66 бодова; 

15. шифра 3ЂЈ2007224ИН203 – 39,66 бодова. 

                     
 

Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Душанка Митровић              3ЂЈ2007224ИН30 
                               Гордана Степановић               3ЂЈ2007224ИН34 

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

место бр. 2  из огласа о јавном конкурсу. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за подршку раду са референтним ценама, у звању млађи саветник, 

Одсек за референтне цене - Сектор за одобравање пројеката - 1 извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ2007225ИН173- 54 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2007225ИН122- 48,33 бода;  

3. шифра 3ЂЈ2007225ИН36- 45,66 бодова;  

4. шифра 3ЂЈ2007225ИН98- 40,66 бодова.  

 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Гордана Нићковић              3ЂЈ2007225ИН173 
 
 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за одобравање плаћања, у звању саветник, Одељење за одобравање 

плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике - Сектор за 

одобравање плаћања подстицаја, - 2 извршиоца, 

 

1. шифра 3ЂЈ2007226ИН80- 53 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2007226ИН18- 51,66 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ2007226ИН12- 51 бода;  

4. шифра 3ЂЈ2007226ИН144- 47,66 бодова; 

5. шифра 3ЂЈ2007226ИН23- 47,33 бода; 



6. шифра 3ЂЈ2007226ИН91 - 46,33 бода; 

7. шифра 3ЂЈ2007226ИН154 - 46,33 бода; 

8. шифра 3ЂЈ2007226ИН32- 45,66 бодова; 

9. шифра 3ЂЈ2007226ИН129 – 44,99 бодова; 

10. шифра 3ЂЈ2007226ИН77- 44,33 бода; 

11. шифра 3ЂЈ2007226ИН200 – 42,33 бода. 
                 

Кандидати  који су изабрани  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Миња Радовановић              3ЂЈ2007226ИН80       

                               Ана Ћук                                3ЂЈ2007226ИН144     

 

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

место бр.2. Кандидат који је трећи на листи, такође је конкурисао је на више радних места, а прима се  на 

радно место бр.1. 

             
ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

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

Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне 

политике - Сектор за одобравање плаћања подстицаја – 1 извршилац; 

 

1. шифра 3ЂЈ2007227ИН81- 53 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2007227ИН121- 47 бодова;  

3. шифра 3ЂЈ2007227ИН96- 46 бодова; 

4. шифра 3ЂЈ2007227ИН271- 42 бода; 

5. шифра 3ЂЈ2007227ИН155 – 41 бода. 

            
Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Сара Тојић                           3ЂЈ2007227ИН121 
 
Напомена:  Кандидат који је први на листи конкурисао је на више радних места, а прима се на радно место 

бр. 6  из огласа о јавном конкурсу. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за послове праћењa кредитирања у области пољопривреде, у звању 

саветник, Група за кредитну подршку - Сектор за одобравање плаћања подстицаја-1 

извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ2007228ИН1- 54 бода. 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Светлана Ковачевић            3ЂЈ2007228ИН 



ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

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

контролу на лицу места, Сектор за контролу на лицу места - 7 извршиоца; 

 

1. шифра 3ЂЈ2007229ИН109- 51 бода;  

2. шифра 3ЂЈ2007229ИН169 – 51 бода; 

3. шифра 3ЂЈ2007229ИН182- 50 бода; 

4. шифра 3ЂЈ2007229ИН204 – 50 бода; 

5. шифра 3ЂЈ2007229ИН26 – 49 бодова; 

6. шифра 3ЂЈ2007229ИН55 – 47 бодова; 

7. шифра 3ЂЈ2007229ИН51 – 46 бодова; 

8. шифра 3ЂЈ2007229ИН108 – 45 бодова; 

9. шифра 3ЂЈ2007229ИН41 – 44 бода; 

10. шифра 3ЂЈ2007229ИН300 – 44 бода; 

11. шифра 3ЂЈ2007229ИН221 – 42 бода; 

12. шифра 3ЂЈ2007229ИН54 – 40 бода. 

 

Кандидати који су изабрани у изборном поступку: 

        Име и презиме     Шифра кандидата 

                              Тања Миленковић               3ЂЈ2007229ИН109 

                              Силвија Томашевић            3ЂЈ2007229ИН169 

                              Тамара Симић                      3ЂЈ2007229ИН182 

                              Ненад Сталетовић               3ЂЈ2007229ИН204 

                              Александар Дејановић        3ЂЈ2007229ИН55 

                              Дијана Иванов                      3ЂЈ2007229ИН108  

                              Данијела Микић                   3ЂЈ2007229ИН300 

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

бр.2. Кандидат који је седми на листи и кандидат који је девети на листи, конкурисали су на више радних 

места, а примају се на радно место бр. 3 из огласа о јавном конкурсу. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за евиденције и плаћања, у звању референт, Група за опште финансијске 

послове, Одељење за исплате - Сектор за економско финансијске послове - 1 

извршилац: 

 

1. шифра 3ЂЈ20072210ИН106- 49 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ20072210ИН151- 46 бодова. 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме                 Шифра кандидата 

                    Љупка Вујанић                                       3ЂЈ20072210ИН106 
 

 

 



ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за књиговодствене послове и финансијско извештавање, у звању 

самостални саветник, Одсек за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања 

- Сектор за економско финансијске послове - 1 извршилац; 

 

1. шифра 3ЂЈ20072211ИН101- 48 бодова;  

2. шифра 3ЂЈ20072211ИН13 - 48 бодова. 
 

Кандидат  који је изабран  у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                                Марија Матић                     3ЂЈ21081920И267 

 
 
Напомена:  Кандидат који је први на листи има предност на ранг Листи, имајући у виду да је именована 

вреднована са већим бројем бодова приликом провере понашајних компетенција као другог додатног 

критеријума, у случају када више кандидата има исти број бодова. 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

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

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

 

1. шифра 3ЂЈ20072212ИН53 - 51 бодова; 

 

 
Кандидат  који је изабран у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Ана Туфегџић                      3ЂЈ20072212ИН53 

        

 
 ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место Виши интерни ревизор, у звању виши саветник, Група за интерну 

ревизију мера финансираних из ИПАРД фондова, Одељење за интерну ревизију - 1 

извршилац;   

 

1. шифра 3ЂЈ20072213ИН171 - 49 бодова.      

 

  
Кандидат  који је изабран у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

                               Виолета Маловић                 3ЂЈ20072213ИН171 
               

 

 

 

 



ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

на радно место за сарадњу са корисницима средстава из претприступних фондова, у звању 

саветник, Одсек за односе са јавношћу, информисање и сарадњу са корисницима аграрних 

подстицаја - 1 извршилац, 

1. шифра 3ЂЈ20072215ИН153 – 45,66 бодова; 

2. шифра 3ЂЈ20072215ИН202 – 39,66 бодова. 

 

 

Кандидат  који је изабран у изборном поступку: 

Име и презиме Шифра кандидата 

Радмила Николић         3ЂЈ20072215ИН153 


