
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца 

пријаве на конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја 

 

1. Радно место за стандардизацију институција, програма и наставника у области образовања 

одраслих, разврстано у звање саветник, у Сектору за средње образовање и васпитање и 

образовање одраслих, Група за образовање одраслих- 1 извршилац – према шифрама 

подносилаца пријаве: 

11Ј3103211И03 

11Ј3103211И05 

11Ј3103211И08 

11Ј3103211И09 

11Ј3103211И11 

11Ј3103211И14 

2. Радно место за послове припреме пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ 

ЕУ у области образовања, разврстано у звање саветник, Сектор за међународну сарадњу и 

европске интеграције,  Одељењe за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), 

међународну сарадњу, донације и придруживање ЕУ у образовању, Одсек за програмирање и 

праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА) у сектору Развој људских 

ресурса- 1 извршилац- према шифрама подносилаца пријаве: 

11Ј3103212И07 

11Ј3103212И06 

3. Радно место за финансијске послове у међународној сарадњи и европским интеграцијама, 

разврстано у звање саветник,  Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, Одељењe 

за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), међународну сарадњу, донације и 

придруживање ЕУ у образовању, Одсек за програмирање и праћење спровођења пројеката 

претприступних фондова ЕУ (ИПА) у сектору за развој људских ресурса- 1 извршилац- према 

шифрама подносилаца пријаве: 

11Ј3103213И03 

11Ј3103213И07 

11Ј3103213И08 

4. Радно место за евидентирање и праћење реализације програма и пројеката из области 

иновационе делатности, промоцију и пружање подршке иновационим организацијама у 

међународним програмима и пројектима, разврстано у звање саветник, у Сектору за 

технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем, Група за национални 

иновациони систем- 1 извршилац - према шифрама подносилаца пријаве: 



11Ј3103214И03 

11Ј3103214И05 

11Ј3103214И06 

11Ј3103214И07 

11Ј3103214И08 

11Ј3103214И11 

 

5. Радно место за послове образовања припадника из осетљивих друштвених група, разврстано 

у звање саветник, у Одсеку за људска и мањинска права у образовању- 1 извршилац - према 

шифрама подносилаца пријаве: 

11Ј3103215И02 

11Ј3103215И04 

11Ј3103215И06 

11Ј3103215И08 

11Ј3103215И10 

11Ј3103215И11 

11Ј3103215И12 

11Ј3103215И15 

11Ј3103211И19 

 

 

6. Радно место за рани развој и инклузивно образовање, разврстано у звање саветник, у Одсеку 

за људска и мањинска права у образовању- 1 извршилац - према шифрама подносилаца пријаве: 

11Ј3103216И04 

11Ј3103216И06 

11Ј3103216И09 

11Ј3103216И10 

11Ј3103216И12 

11Ј3103211И19 

 



7. Радно место за превенцију и заштиту од насиља и дискриминације у образовању, разврстано 

у звање саветник, у Одсеку за људска и мањинска права у образовању- 1 извршилац- према 

шифрама подносилаца пријаве: 

11Ј3103217И02 

11Ј3103217И04 

11Ј3103217И05 

11Ј3103217И06 

11Ј3103217И08 

11Ј3103217И10 

11Ј3103217И11 

11Ј3103217И13 

11Ј3103217И14 

11Ј3103217И15 

11Ј3103217И17 

11Ј3103217И18 

11Ј3103217И19 

11Ј3103217И23 

11Ј3103217И24 

11Ј3103217И25 

11Ј3103211И29 

 

 

 

 

 


