
84Ј0902221РН1
84Ј0902221РН2

84Ј0902222РН1
84Ј0902222РН2
84Ј0902222РН3
84Ј0902222РН4
84Ј0902222РН5

84Ј0902223ИН1
84Ј0902223ИН2
84Ј0902223ИН3
84Ј0902223ИН4
84Ј0902223ИН5

84Ј0902224ИН1
84Ј0902224ИН2
84Ј0902224ИН5
84Ј0902224ИН6
84Ј0902224ИН7
84Ј0902224ИН8
84Ј0902224ИН9

84Ј0902225ИН1
84Ј0902225ИН2
84Ј0902225ИН3
84Ј0902225ИН4
84Ј0902225ИН5
84Ј0902225ИН6
84Ј0902225ИН7
84Ј0902225ИН8
84Ј0902225ИН11
84Ј0902225ИН14

84Ј0902226РН1
84Ј0902226РН2
84Ј0902226РН3
84Ј0902226РН4
84Ј0902226РН5
84Ј0902226РН6

84Ј0902227ИН1
84Ј0902227ИН3
84Ј0902227ИН4

84Ј0902228РН1

84Ј0902229ИН1
84Ј0902229ИН2
84Ј0902229ИН3

84Ј09022210ИН1
84Ј09022210ИН2
84Ј09022210ИН3
84Ј09022210ИН4
84Ј09022210ИН5
84Ј09022210ИН6
84Ј09022210ИН7
84Ј09022210ИН10
84Ј09022210ИН11

84Ј09022211РН1
84Ј09022211РН2
84Ј09022211РН3
84Ј09022211РН4

84Ј09022212ИН1

84Ј09022213РН1
84Ј09022213РН2
84Ј09022213РН3
84Ј09022213РН4
84Ј09022213РН5

84Ј09022214ИН1
84Ј09022214ИН2
84Ј09022214ИН3

84Ј09022215ИН1
84Ј09022215ИН2
84Ј09022215ИН3

84Ј09022216ИН3
84Ј09022216ИН4
84Ј09022216ИН5
84Ј09022216ИН6
84Ј09022216ИН7

84Ј09022217РН1
84Ј09022217РН2
84Ј09022217РН3
84Ј09022217РН4

17. Радно место - шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за пројекте друштвеног стандарда, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу – 1 извршилац

18. Радно место - за пројекте и послове друштвеног стандарда, у звању саветник, Одсек за пројекте друштвеног стандарда, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу – 1 извршилац

11. Радно место - начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу - 1 извршилац

12. Радно место - за мониторинг пројеката и подршку локалним самоуправама, у звању саветник, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу – 1 извршилац.

13. Радно место -шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за инфраструктурне пројекте, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу - 1 извршилац

14. Радно место - место за координацију послова инфрастуктурних пројеката, у звању саветник, Одсек за инфраструктурне пројекте, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу – 1 извршилац

15. Радно место -за послове инфрастуктурних пројеката, у звању саветник, Одсек за инфраструктурне пројекте, Одељење за подршку и мониторинг, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу - 1 извршилац

16. Радно место - за послове припреме података, у звању сарадник,  Одсек за инфраструктурне пројекте, Одељење за подршку и мониторинг,  Сектор за унапређење услова живота и рада на селу – 1 извршилац

5. Радно место -за канцеларијске и административне послове, у звању референт, Одсек за анализу и мониторинг развијености сеоског подручја, Одељење за стратешко сагледавање положаја села, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва – 2 извршиоца

6. Радно место - руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за економску диверсификацију, инфраструктуру и друштвени развој, Одељење за стратешко сагледавање положаја села,  Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва – 1 извршилац

7. Радно место - за послове економске диверсификације, инфраструктурног и друштвеног развоја, у звању саветник, Група за економску диверсификацију, инфраструктуру и друштвени развој, Одељење за стратешко сагледавање положаја села, Сектор за стратешко сагледавање положаја 
села и сеоског становништва – 2 извршиоца

8. Радно место - шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек  за нормативне послове и предлагање мера и активности, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва – 1 извршилац

9. Радно место - за нормативне послове, у звању саветник, Одсек за нормативне послове и предлагање мера и активности, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва - 1 извршилац

10. Радно место - за канцеларијске и административне послове, у звању референт, Одсек за нормативне послове и предлагање мера и активности, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва - 1 извршилац

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места  у Министарству за бригу о селу (конкурс оглашен 
09.02.2022. године, рок за подношење пријава је истекао 17.02.2022. године) 

1. Радно место – начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за стратешко сагледавање положаја села, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва – 1 извршилац.

2. Радно место -  шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за анализу и мониторинг развијености сеоског подручја, Одељење за стратешко сагледавање положаја села, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништвa – 1 извршилац

3. Радно место - за послове анализе и мониторинга, у звању саветник, Одсек за анализу и мониторинг развијености сеоског подручја, Одељење за стратешко сагледавање положаја села, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва – 1 извршилац

4. Радно место - за подршку аналитичким пословима, у звању сарадник, Одсек за анализу и мониторинг развијености сеоског подручја, Одељење за стратешко сагледавање положаја села, Сектор за стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва – 1 извршилац

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ



84Ј09022218ИН1
84Ј09022218ИН2
84Ј09022218ИН3
84Ј09022218ИН4

84Ј09022219РН1
84Ј09022219РН2
84Ј09022219РН3
84Ј09022219РН4
84Ј09022219РН5

84Ј09022220ИН1
84Ј09022220ИН2
84Ј09022220ИН3

84Ј09022221ИН1
84Ј09022221ИН2
84Ј09022221ИН3

84Ј09022222ИН2
84Ј09022222ИН3
84Ј09022222ИН4
84Ј09022222ИН5

84Ј09022223РН1
84Ј09022223РН2
84Ј09022223РН3
84Ј09022223РН4
84Ј09022223РН6
84Ј09022223РН8
84Ј09022223РН9

84Ј09022224ИН1
84Ј09022224ИН2
84Ј09022224ИН3
84Ј09022224ИН6

84Ј09022225ИН1
84Ј09022225ИН4
84Ј09022225ИН7

84Ј09022226ИН4
84Ј09022226ИН6
84Ј09022226ИН8
84Ј09022226ИН10

84Ј09022227ИН1
84Ј09022227ИН5
84Ј09022227ИН6
84Ј09022227ИН7
84Ј09022227ИН10

84Ј09022228ИН1
84Ј09022228ИН2
84Ј09022228ИН3
84Ј09022228ИН4
84Ј09022228ИН5
84Ј09022228ИН7
84Ј09022228ИН8
84Ј09022228ИН9
84Ј09022228ИН13

84Ј09022229РН1
84Ј09022229РН2
84Ј09022229РН3
84Ј09022229РН4
84Ј09022229РН5
84Ј09022229РН6
84Ј09022229РН8
84Ј09022229РН9
84Ј09022229РН10

84Ј09022230ИН1
84Ј09022230ИН2
84Ј09022230ИН3
84Ј09022230ИН4
84Ј09022230ИН6

84Ј09022231ИН1

84Ј09022232РН2
84Ј09022232РН3
84Ј09022232РН4
84Ј09022232РН5

84Ј09022233ИН1
84Ј09022233ИН2
84Ј09022233ИН3

84Ј09022234ИН1
84Ј09022234ИН2
84Ј09022234ИН4
84Ј09022234ИН7

84Ј09022235РН1
84Ј09022235РН2
84Ј09022235РН3
84Ј09022235РН4
84Ј09022235РН6

84Ј09022236ИН1
84Ј09022236ИН2
84Ј09022236ИН3
84Ј09022236ИН4
84Ј09022236ИН5
84Ј09022236ИН6
84Ј09022236ИН7

35. Радно место - руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за међународну сарадњу и европске интеграције, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте – 1 извршилац

36. Радно место - за канцеларијске и административне послове, у звању референт, Група за међународну сарадњу и европске интеграције, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте – 1 извршилац

29. Радно место -  шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за промоцију вредности сеоског живота, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне активности – 1 извршилац

30. Радно место - за координацију послова промоције вредности сеоског живота, у звању самостални саветник, Одсек за промоцију вредности сеоског живота, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне активности – 1 извршилац

31. Радно место  - за  послове промоције вредности сеоског живота, у звању саветник, Одсек за промоцију вредности сеоског живота, Сектору за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне активности – 1 извршилац

32. Радно место - шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за управљање пројектима, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте – 1 извршилац

33. Радно место - за координацију послова управљања пројектима, у звању самостални саветник, Одсек за управљање пројектима, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте – 1 извршилац

34. Радно место за подршку пословима управљања пројектима, у звању млађи саветник, Одсек за управљање пројектима, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте – 1 извршилац

23. Радно место - шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне активности – 1 извршилац

24. Радно место -за координацију послова неговања традиције и традиционалног начина живота на селу, у звању самостални саветник, Одсек за неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и 
промотивне активности – 1 извршилац

25. Радно место - за  послове неговања традиције и традиционалног начина живота на селу, у звању  саветник, Одсек за неговање традиције и традиционалног начина живота на селу,  Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне 
активности – 1 извршилац

26. Радно место - за подршку пословима неговања традиције и традиционалног начина живота на селу, у звању  млађи саветник, Одсек за неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и 
промотивне активности – 1 извршилац

27. Радно место - за  прикупљање и припрему података, у звању сарадник, Одсек за неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне активности – 1 извршилац

28. Радно место - за канцеларијске и административне послове, у звању референт, Одсек за неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, Сектор за неговање традиције на селу, очување културно-историјског садржаја и промотивне активности – 1 извршилац

19. Радно место - шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за развојне пројекте задруга, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу -  1 извршилац

20. Радно место - за координацију послова развојних пројеката задруга, у звању самостални саветник, Одсек за развојне пројекте задруга, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу - 1 извршилац

21. Радно место - за  послове развојних пројеката задруга, у звању  саветник, Одсек за развојне пројекте задруга, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу – 1 извршилац

22. Радно место - за припрему података, у звању  сарадник, Одсек за развојне пројекте задруга, Сектор за унапређење услова живота и рада на селу - 1 извршилац



84Ј09022236ИН10

84Ј09022237РН1
84Ј09022237РН2

84Ј09022238ИН1
84Ј09022238ИН2

84Ј09022239ИН1
84Ј09022239ИН2
84Ј09022239ИН3
84Ј09022239ИН4

84Ј09022240ИН1
84Ј09022240ИН2
84Ј09022240ИН4
84Ј09022240ИН5
84Ј09022240ИН6

84Ј09022241ИН1
84Ј09022241ИН2
84Ј09022241ИН3
84Ј09022241ИН4
84Ј09022241ИН5
84Ј09022241ИН6

84Ј09022243ИН2
84Ј09022243ИН3

41. Радно место - за персоналне послове, у звању  референт, Одсек за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства – 1 извршилац

42. Радно место - шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за финансијско-материјалне послове, Секретаријат министарства – 1 извршилац

43. Радно место - радно место за финансијско-материјалне послове, у звању саветник,  Одсек за финансијско-материјалне послове, Секретаријат министарства – 1 извршилац

37. Радно место - шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства – 1 извршилац

38. Радно место - за послове јавних набавки, у звању самостални саветник, Одсек за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства – 1 извршилац

39. Радно место -за правне и кадровске послове, у звању саветник, Одсек за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства – 1 извршилац

40. Радно место - за подршку правним и кадровским пословима, у звању  млађи саветник, Одсек за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства – 1 извршилац




