
 

 

               Република Србија 

       МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

Основна јединица за управљање програмом „Израда, имплементација и праћење 

одрживог механизма националног програмa стипендирања ученика средњих 

школа ромске националности“ 

Позив за попуњавање радних места 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. 

Позиција Опис посла Услови 
 

 

 

 

Менаџер за програм 

стипендирања и 

пружања менторске 

подршке ученицима 

ромске 

националности 

 Координира програмом;  

 Пружа подршку МПНТР 

(Сектору за ученички и 

студентски стандард  и 

ИПА јединици); 

 Израда модела за 

прикупљање, праћења и 

надзирање система 

стипендирања и 

менторства који ће бити 

коришћен приликом 

дизајнирања 

релевантних 

функционалности 

Информационог система 

у образовању   

 Остале активности 

предвиђене пројектим 

задатком. 

 

 Високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету из 

поља друштвено-хуманистичких, природно- 

математичких, техничко-технолошких наука 

или образовно-уметничког поља; 

 Познавање ИПА процедура; 

 Искуство у раду на међународним 

пројектима, пожељно у области инклузија и 

стипендирање ученика ромске 

националности; 

 Познавање енглеског језика; 

 Искуство у коришћењу инфомационих 

система; 

 Минимум 7 година релевантног радног 

искуства. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Саветник за 

планирање програма 

стипендирања 

ученика ромске 

националности 

 Управљање и 

администрирање 

механизмом/планом 

стипендирања/менторске 

подршке ромским 

ученицима; 

 Израда и реализација 

конкурса у сарадњи са 

МПНТР; 

 Прикупљање података и 

вођење евиденције о 

стипендистима и 

праћење њихових 

постигнућа  

 Високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету из 

поља друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-

технолошких наука или образовно-

уметничког поља; 

 Искуство у раду на пројектима у вези са 

инклузијом, пожељно инклузијом Рома; 
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 Остале активности 

предвиђене пројектим 

задатком. 

 Познавање енглеског језика; 

 Минимум 3 године релевантног радног 

искуства. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Службеник за 

финансије / набавку 

 Управљање финансијама 

целокупне донације и 

извештавање по ПРАГ 

процедурама; 

 Админисратирање 

стипендија и вођење 

евиденције 

 Сарадња са надлежним 

секторима МПНТР, 

посебно са сектором за 

финансије и јавним 

набавкама 

 Остале активности 

предвиђене пројектим 

задатком. 

 Високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету из 

научне области економске науке; 

 Познавање ПРАГ процедура; 

 Искуство у раду на ИПА пројектима; 

 Искуство у раду у државној управи; 

 Познавање енглеског језика; 

 Минимум 5 година релевантног радног 

искуства. 

 

Заинтересовани за рад на пројекту треба најксније до 11.2.2019. године на адресу 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Немањина 22-26, Сектор за 

међународну сарадњу и европске интеграције, ИПА одељење) да пошаљу следећа 

документа са назнаком: За конкурс „Израда, имплементација и праћење одрживог 

механизма националног програмa стипендирања ученика средњих школа ромске 

националности“:  

 Биографија; 

 Мотивационо писмо; 

 Доказ о стручној спреми (оверена копија); 

 Доказ о радном искуству (оверена копија). 

Пројекат ће трајати 27 месеци. Кандидати треба да нагласе за које радно место се 

пријављују.  

Контакт особа је Вања Недељковић, имејл адреса: vanja.nedeljkovic@mpn.gov.rs.  

mailto:vanja.nedeljkovic@mpn.gov.rs

