
Оглас за рaдно место: Сарадник на пројекту 

 

Повезивање (референцирање) Националног оквира квалификација са Европским 

оквиром квалификација званичан је процес који ће Република Србија спровести 

током процеса придруживања Европској унији (ЕУ), а имаће за резултат 

успостављање односа између нивоа националних квалификација у Србији и нивоа 

Европског оквира квалификација. Као део ових напора Министарства, у сарадњи 

са Eвропском Унијом покренут је пројекат „Европски оквир квалификација – 

Национална база квалификација“. За потребе овог пројекта потребно је 

ангажовање једног сарадника на пројекту, у оквиру Групе за квалификације, у 

Сектору за развој и високо  образовање,  на 20 месеци који ће радити у 

просторијама Министарства, Немањина 22-26, Београд. 

 

Одговорности: 

 

 Подршка дневним активности члановима Групе за квалификације, како би 

се осигурала ефикасна размена информација и благовремено реализовале 

активности предвиђених програмом рада; 

 Комуникација и кореспонденција са заинтересованим странама, 

организацијама итд; 

 Организација састанака, семинара, тренинга, радне групе, округлих 

столова и других догађаја са заинтересованим странама; 

 Припрема интерних и екстерних извештаја; 

 Координација активности за развој нових квалификација; 

 Координација превођења и уношење квалификација у базу података; 

 Контрола унетих квалификација у базу података; 

 Праћење програма за надоградњу и веб-сајт; 

 Припрема вести и садржаја за веб; 

 Врши анкете о задовољству корисника; 

   Припрема вести за билтене, веб странице и редовно извештава 

заинтересоване стране; 

 Подршка припреми публикација; 

 Све друге послове по налогу руководиоца пројекта  

 

Квалификације: 

 

 Висока школска спрема  

 Пожељно радно искуство од минимум годину дана 

 Познавање административног рада у високошколској установи 

 Добре аналитичке способности 

 Добро познавање енглеског језика 

 Одговорност, посвећеност, жеља за даљим развојем и тимски рад 

 Спремност на преузимање одговорности 

 Високо развијене комуникацијске вештине 

 Самосталност у доношењу одлука 

 Флексибилност 

 Креативност у решавању проблема 

 Висок степен мотивације и ангажованости 

 



Датум ангажовања на пројекту је од 15. априла 2017.  до 31. децембра.2018. 

године.  

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са 

биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оверена фотокопија 

дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 

уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 

књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 

струци (фотокопија радне књижице, потврде, решења, уговори или други акти 

којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 

временском периоду је стечено радно искуство). 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини 

или суду или код јавног бележника. 

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног 

дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Сектор за развој и високо образовање, са назнаком „за јавни 

конкурс”, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26.  


