
 

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 - Књиговођа главне књиге, Одељење за рачуноводствене послове, 

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање, звање референт – 1 извршилац– према 

шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1706201И01 

1ВЈ1706201И02 

1ВЈ1706201И03 

1ВЈ1706201И04 

1ВЈ1706201И05 

1ВЈ1706201И06 

 

Радно место бр. 2 - Радно место за евиденције и контролу јавних плаћања, Одељење за 

извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1706202И04 
1ВЈ1706202И05 
1ВЈ1706202И06 
1ВЈ1706202И08 
1ВЈ1706202И10 
1ВЈ1706202И01 
1ВЈ1706202И02 
1ВЈ1706202И03 
1ВЈ1706202И09 

 

Радно место бр. 3 - Радно место за инструктажу, контролу и анализу платног промета 

у оквиру консолидованог рачуна трезора, Одсек за контролу пословних процедура, 

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура, звање виши 

саветник– 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1706203И01 

1ВЈ1706203И03 

 

Радно место бр. 4 - Радно место за подршку корисницима, филијала Стари град, звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1706204И07 
1ВЈ1706204И08 
1ВЈ1706204И09 
1ВЈ1706204И02 
1ВЈ1706204И01 



1ВЈ1706204И03 
1ВЈ1706204И04 
1ВЈ1706204И05 

 

Радно место бр. 5 - Радно место за јавна плаћања, филијала Стари град, Одељење за јавна 

плаћања, ,  звање саветник – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 
1ВЈ1706205И06 
1ВЈ1706205И07 
1ВЈ1706205И09 
1ВЈ1706205И01 
1ВЈ1706205И04 
1ВЈ1706205И05 
1ВЈ1706205И03 
1ВЈ1706205И10 
1ВЈ1706205И08 
1ВЈ1706205И13 

 

Радно место бр. 6 - Радно место за послове платних услуга, филијала Стари град, 

Одељење за јавна плаћања, звање референт – 3 извршиоца– према шифрама подносилаца 

пријаве: 

 

                                                                            1ВЈ1706206И05 
       1ВЈ1706206И06 
       1ВЈ1706206И13 
       1ВЈ1706206И21 
       1ВЈ1706206И02 
       1ВЈ1706206И04 
       1ВЈ1706206И01 
       1ВЈ1706206И08 
       1ВЈ1706206И07 
       1ВЈ1706206И09 
       1ВЈ1706206И14 
       1ВЈ1706206И12 
       1ВЈ1706206И11 
       1ВЈ1706206И10 
       1ВЈ1706206И16 
       1ВЈ1706206И20 
       1ВЈ1706206И15 
       1ВЈ1706206И19 
       1ВЈ1706206И22 

 

Радно место бр. 7 - Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Стари град, Одељење за фискалну статистику, звање сарадник – 1 

извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1706207И08 

 

Радно место бр. 8 - Радно место за јавна плаћања, филијала Нови Београд Одељење за 

јавна плаћања и фискалну статистику, , звање саветник – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 



1ВЈ1706208И04 
1ВЈ1706208И05 
1ВЈ1706208И02 
1ВЈ1706208И03 
1ВЈ1706208И01 
1ВЈ1706208И07 
1ВЈ1706208И06 
1ВЈ1706208И09 

 

Радно место бр. 9 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Вождовац, Одељење 

за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ1706209И06 
1ВЈ1706209И02 
1ВЈ1706209И11 
1ВЈ1706209И16 
1ВЈ1706209И10 
1ВЈ1706209И05 
1ВЈ1706209И08 
1ВЈ1706209И04 
1ВЈ1706209И07 
1ВЈ1706209И13 
1ВЈ1706209И09 
1ВЈ1706209И14 
1ВЈ1706209И15 
1ВЈ1706209И12 

 
Радно место бр. 10 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Вождовац, 

експозитура Сопот, звање референт, звање референт – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062010И04 
1ВЈ17062010И02 
1ВЈ17062010И01 
1ВЈ17062010И08 
1ВЈ17062010И05 
1ВЈ17062010И06 
1ВЈ17062010И07 
1ВЈ17062010И10 

 

Радно место бр. 11 -  Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Ваљево, експозитура Љиг, звање сарадник – 1 извршилац– према 

шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062011И06 
1ВЈ17062011И03 
 1ВЈ17062011И04 

 



Радно место бр. 12 -  Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике,  филијала Врање, експозитура Сурдулица, звање сарадник – 1 извршилац– 

према шифрама подносилаца пријаве: 

 

Радно место бр. 13 -  Радно место за подршку корисницима, филијала Јагодина, звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062013И01 
1ВЈ17062013И03 
1ВЈ17062013И04 
1ВЈ17062013И06 

 

Радно место бр. 14 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Јагодина, Одељење 

за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

1ВЈ17062014И02 

1ВЈ17062014И01 
1ВЈ17062014И06 
1ВЈ17062014И04 
1ВЈ17062014И05 
1ВЈ17062014И03 
1ВЈ17062014И08 
1ВЈ17062014И09 
1ВЈ17062014И11 

 

Радно место бр. 15 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Јагодина, 

експозитура Рековац, звање референт  – 1 извршилац– према шифрама подносилаца 

пријаве: 

1ВЈ17062015И02 
1ВЈ17062015И01 
1ВЈ17062015И04 
1ВЈ17062015И06 
1ВЈ17062015И05 
1ВЈ17062015И03 
1ВЈ17062015И07 
1ВЈ17062015И09 

 

Радно место бр. 16 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Крагујевац, 

експозитура Баточина, звање референт  – 1 извршилац– према шифрама подносилаца 

пријаве: 

1ВЈ17062016И03 
1ВЈ17062016И04 
1ВЈ17062016И08 
1ВЈ17062016И06 
1ВЈ17062016И07 
1ВЈ17062016И05 
1ВЈ17062016И09 
1ВЈ17062016И02 
1ВЈ17062016И10 
1ВЈ17062016И11 

 



Радно место бр. 17 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Крагујевац, 

експозитура Топола, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062017И04 
1ВЈ17062017И03 
1ВЈ17062017И06 
1ВЈ17062017И08 
1ВЈ17062017И07 
1ВЈ17062017И05 
1ВЈ17062017И09 
1ВЈ17062017И02 
1ВЈ17062017И10 

 

Радно место бр. 18 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Краљево, Одсек 

за јавна плаћања, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062018И01 
1ВЈ17062018И04 
1ВЈ17062018И03 
1ВЈ17062018И06 
1ВЈ17062018И07 
1ВЈ17062018И05 
1ВЈ17062018И09 
1ВЈ17062018И02 
1ВЈ17062018И12 

 

Радно место бр. 19 -  Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Крушевац, експозитура Брус, звање сарадник – 1 извршилац– према 

шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062019И06 
1ВЈ17062019И01 

 

Радно место бр. 20 -  Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Крушевац, експозитура Варварин, звање сарадник – 1 извршилац– 

према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062020И03 
1ВЈ17062020И06 
1ВЈ17062020И01 

 

Радно место бр. 21 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Лесковац, 

експозитура Бојник, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062021И06 
1ВЈ17062021И05 
1ВЈ17062021И07 
1ВЈ17062021И08 
1ВЈ17062021И02 
1ВЈ17062021И04 
1ВЈ17062021И01 



1ВЈ17062021И09 

 

Радно место бр. 22 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Лесковац, 

експозитура Лебане, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062022И05 
1ВЈ17062022И04 
1ВЈ17062022И07 
1ВЈ17062022И08 
1ВЈ17062022И02 
1ВЈ17062022И01 
1ВЈ17062022И03 
1ВЈ17062022И06 

 

Радно место бр. 23 -  Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Лозница, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање 

сарадник – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062023И03 
1ВЈ17062023И02 

 

Радно место бр. 24 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Лозница, 

експозитура Мали Зворник, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца 

пријаве: 

 

1ВЈ17062024И03 
1ВЈ17062024И02 
1ВЈ17062024И04 
1ВЈ17062024И07 
1ВЈ17062024И05 
1ВЈ17062024И01 
1ВЈ17062024И06 

 

Радно место бр. 25 -  Радно место за подршку корисницима, филијала Ниш,  звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062025И02 
1ВЈ17062025И03 
1ВЈ17062025И04 

 

Радно место бр. 26 -  Радно место за послове платних услуга, филијала Ниш, Одељење за 

јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062026И06 
1ВЈ17062026И04 
1ВЈ17062026И07 
1ВЈ17062026И08 
1ВЈ17062026И05 
1ВЈ17062026И11 
1ВЈ17062026И10 



1ВЈ17062026И12 
1ВЈ17062026И09 
1ВЈ17062026И02 

 

Радно место бр. 27 - Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Ниш, експозитура Алексинац, звање сарадник – 1 извршилац– према 

шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062027И04 
1ВЈ17062027И03 

 

 

Радно место бр. 28 -  Радно место за подршку корисницима, филијала Пирот, звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062028И02 
1ВЈ17062028И04 

 
 

Радно место бр. 29 - Радно место за подршку корисницима, филијала Пожаревац, звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062029И02 
1ВЈ17062029И01 
1ВЈ17062029И03 

 
 

Радно место бр. 30 - Шеф експозитуре, филијала Пожаревац експозитура Жабари, звање 

сарадник – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062030Р01 

 

Радно место бр. 31 - Радно место за послове платних услуга, филијала Смедерево, Одсек 

за јавна плаћања, звање референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062031И06 

1ВЈ17062031И05 

1ВЈ17062031И07 
1ВЈ17062031И10 
1ВЈ17062031И08 
1ВЈ17062031И09 
1ВЈ17062031И16 
1ВЈ17062031И11 
1ВЈ17062031И13 
1ВЈ17062031И03 
1ВЈ17062031И12 
1ВЈ17062031И14 
1ВЈ17062031И15 

 



Радно место бр. 32 - Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција, филијала 

Смедерево, Одсек за фискалну статистику, звање референт – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062032И04 
1ВЈ17062032И07 
1ВЈ17062032И02 
1ВЈ17062032И03 
1ВЈ17062032И08 

 

Радно место бр. 33 - Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Ужице,  Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику, звање 

сарадник–  1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062033И02 
1ВЈ17062033И01 

 

Радно место бр. 34 - Радно место за подршку корисницима, филијала Шабац, звање 

референт – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062034И02 
1ВЈ17062034И03 
1ВЈ17062034И04 
1ВЈ17062034И01 

 

Радно место бр. 35 - Радно место за послове платних услуга, филијала Шабац, Одсек за 

јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт – 1 извршилац– према шифрама 

подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062035И02 
1ВЈ17062035И01 
1ВЈ17062035И05 
1ВЈ17062035И03 
1ВЈ17062035И04 
1ВЈ17062035И12 
1ВЈ17062035И09 
1ВЈ17062035И10 
1ВЈ17062035И11 
1ВЈ17062035И07 

 

Радно место бр. 36 - Радно место за послове буџетских евиденција и фискалне 

статистике, филијала Вршац, звање сарадник – 1 извршилац– према шифрама подносилаца 

пријаве: 

 

1ВЈ17062036И01 

 

Радно место бр. 37 - Шеф експозитуре, експозитура Житиште, филијала Зрењанин, звање 

сарадник – 1 извршилац– према шифрама подносилаца пријаве: 

 

1ВЈ17062037Р01 

 



Радно место бр. 38 - Радно место за послове платних услуга, филијала Суботица, 

експозитура Бачка Топола, звање референт – 2 извршиоца– према шифрама подносилаца 

пријаве: 

 

1ВЈ17062038И03 
1ВЈ17062038И02 
1ВЈ17062038И06 
1ВЈ17062038И04 
1ВЈ17062038И05 
1ВЈ17062038И10 
1ВЈ17062038И01 
1ВЈ17062038И07 
1ВЈ17062038И09 


