
 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама 

подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места 

у Министарству финансија – Управа за трезор  

 

 

Радно место бр. 1 - Радно место за девизно пословање, Одсек за девизно пословање и 

управљање средствима Републике, Сектор за извршење буџета, звање самостални саветник  

– 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 
 

1ВЈ1311191И01 

1ВЈ1311191И02 

1ВЈ1311191И03 

 

Радно место бр. 2 - Радно место за управљање кадровским базама података, Одељење за 

људске ресурсе, Сектор за људске и материјалне ресурсе, звање млађи саветник - 1 

извршилац према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1311192И02 

1ВЈ1311192И04 

1ВЈ1311192И08 

1ВЈ1311192И09 

1ВЈ1311192И10 

1ВЈ1311192И11 

 

 

Радно место бр. 3- Радно место за послове платних услуга, Одељење за јавна плаћања и 

фискалну статистику, филијала Зајечар, звање референт  – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

 

1ВЈ1311193И01 

 

1ВЈ1311193И02 

 

1ВЈ1311193И03 

 

1ВЈ1311193И04 

 

1ВЈ1311193И05 



 

1ВЈ1311193И06  
1ВЈ1311193И07 

 

 

1ВЈ1311193И08 

 

1ВЈ1311193И09 

 

1ВЈ1311193И10 

 

1ВЈ1311193И11 

 

1ВЈ1311193И12 

 

1ВЈ1311193И13 

 

1ВЈ1311193И15 

 

Радно место бр. 4 - Радно место за послове платних услуга, експозитура Врњачка бања,  

Филијала Краљево, звање референт  – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1311194И01 

1ВЈ1311194И02 

1ВЈ1311194И03 

1ВЈ1311194И04 

1ВЈ1311194И05 

1ВЈ1311194И06 

1ВЈ1311194И08 

1ВЈ1311194И09 

 

Радно место бр. 5- Радно место за послове платних услуга, експозитура Трстеник, 

Филијала Краљево, звање референт  – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

 

1ВЈ1311195И01 

 

1ВЈ1311195И02 

 

1ВЈ1311195И03 

1ВЈ1311195И04 

1ВЈ1311195И05 



1ВЈ1311195И06 

 

1ВЈ1311195И07 

Радно место бр. 6.- Радно место за послове платних услуга, експозитура Љубовија, филијала 

Лозница, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

 

1ВЈ1311196И03 

 

1ВЈ1311196И04 

Радно место бр. 7- Радно место за послове платних услуга, Одељење за јавна плаћања и 

фискалну статистику, филијала Ниш, звање референт – 1 извршилaц – према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1311197И04 

 

1ВЈ1311197И06 

 

1ВЈ1311197И07 

Радно место бр. 8 - Радно место за послове платних услуга, експозитура Ражањ, филијала 

Ниш, звање референт – 1 извршилaц – према шифрама подносилаца пријаве: 

                                                                  

                                                                 1ВЈ1311198И01 

                                                                 1ВЈ1311198И03 

 

Радно место бр. 9 - радно местo за послове платних услуга, филијала Пожаревац, звање 

референт – 1 извршилaц – према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1311199И03 

1ВЈ1311199И05 

1ВЈ1311199И06 

1ВЈ1311199И09 

1ВЈ1311199И10 

1ВЈ1311199И11 

 

Радно место бр. 10 - радно местo за послове платних услуга, експозитура Голубац, филијала 

Пожаревац, звање референт – 1 извршилaц – према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ13111910И01 

1ВЈ13111910И04 



1ВЈ13111910И05 

1ВЈ13111910И08 

 

Радно место бр. 11 - радно местo за послове платних услуга, експозитура Жабари, филијала 

Пожаревац, звање референт – 1 извршилaц – према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ13111911И04 

1ВЈ13111911И05 

1ВЈ13111911И06 

1ВЈ13111911И07 

1ВЈ13111911И08 

 

Радно место бр. 12 - радно местo за послове платних услуга, Одсек за јавна плаћања, 

филијала Смедерево, звање референт – 1 извршилaц – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111912И01 

1ВЈ13111912И04 

1ВЈ13111912И05 

1ВЈ13111912И06 

1ВЈ13111912И07 

 

 

Радно место бр. 13 - радно местo за послове платних услуга, филијала Врбас, звање 

референт – 2 извршиоца – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111913И01 

1ВЈ13111913И02 

1ВЈ13111913И03 

1ВЈ13111913И04 

 

Радно место бр. 14 - радно местo за послове платних услуга, експозитура Кула, филијала 

Врбас, звање референт – 1 извршилац – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111914И01 

1ВЈ13111914И03 

1ВЈ13111914И04 



 

Радно место бр. 15 - радно местo за вођење и контролу буџетских евиденција, филијала 

Зрењанин, звање референт – 2 извршиoцa – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111915И01 

1ВЈ13111915И02 

1ВЈ13111915И03 

1ВЈ13111915И04 

1ВЈ13111915И05 

1ВЈ13111915И06 

1ВЈ13111915И07 

1ВЈ13111915И09 

1ВЈ13111915И10 

1ВЈ13111915И11 

 

Радно место бр. 16 - радно местo за послове платних услуга, експозитура Нови Бечеј 

филијала Зрењанин, звање референт – 1 извршилац – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111916И02 

1ВЈ13111916И03 

1ВЈ13111916И04 

1ВЈ13111916И05 

 

Радно место бр. 17 - радно местo за вођење и контролу буџетских евиденција, филијала 

Кикинда, звање референт – 1 извршилац – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111917И02 

1ВЈ13111917И03 

1ВЈ13111917И04 

1ВЈ13111917И05 

 

Радно место бр. 18 - радно местo за послове платних услуга, филијала Кикинда, звање 

референт – 1 извршилац – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111918И02 

1ВЈ13111918И03 

1ВЈ13111918И04 



1ВЈ13111918И05 

 

Радно место бр. 19 - радно местo за послове платних услуга, експозитура Бачка Топола, 

филијала Суботица, звање референт – 1 извршилац – према шифрама подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111919И02 

1ВЈ13111919И03 

 

 

Радно место бр. 20 - радно местo за послове платних услуга, Одсек за јавна плаћања, 

филијала Косовска Митровица, звање референт – 1 извршилац – према шифрама 

подносилаца пријаве: 

1ВЈ13111920И01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


