
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 
21 000 Нови Сад 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

Подаци о органу: 

Назив органа: 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и 

националне заједнице 
 

Назив унутрашње 
организационе 
јединице: 

Сектор за националне заједнице, Одељење за 
очување идентитета националних заједница 

Подаци о радном месту: 

Назив радног места 
према систематизацији: Стручни сарадник-преводилац за русински језик 

Звање: Стручни сарадник 

Место рада: Нови Сад 

Услови потребни за 
обављање послова: 

високо образовање у области филолошких наука 
на академским студијама русинског језика другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
или на основним студијама русинског језика у трајању од 
најмање четири године и завршен приправнички стаж или 
најмање годину дана радног стажа у струци, или пет 
година радног стажа у покрајинској управи; односно 
стечено високо образовање на академским студијама 
русинског језика првог степена (основне академске 
студије) и најмање четири године радног стажа у струци, 
или пет година радног стажа у покрајинској управи; 
положен државни стручни испит; стручна оспособљеност 
за обављање мање сложених послова; основни ниво 
оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и 
пробни рад од три месеца. 

 

Стручна оспособљеност 
(степен стручне спреме 

и профил): 

високо образовање у области филолошких наука на 
академским студијама русинског језика другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
или на основним студијама русинског језика у трајању од 
најмање четири године и завршен приправнички стаж или 
најмање годину дана радног стажа у струци, или пет 
година радног стажа у покрајинској управи; односно 
стечено високо образовање на академским студијама 
русинског језика првог степена (основне академске 
студије) и најмање четири године радног стажа у струци, 
или пет година радног стажа у покрајинској управи; 
положен државни стручни испит; 



Знања и вештине које 
ће се оцењивати у 
изборном поступку и 
начин њихове провере: 

Покрајински секретар за образовање, управу и 
националне заједнице ће тестирањем извршити проверу 
способности и вештина битних за обављање послова на 
радном месту које се попуњава. 
Уколико кандидат нема положен државни стручни испит 
за рад у  органу управе или правосудни испит извршиће 
се тестирање које се састоји од провере познавања 
основа уставног уређења Републике Србије и уставно-
правног положаја Аутономне Покрајине Војводине. 
Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно 
признато уверење о одговарајућем нивоу познавања рада 
на рачунару (ECDL START), тестирањем ће се проверити 
познавање рада на рачунару.  

Остали подаци: 

Рок за подношење 
пријаве на интерни 

оглас: 

Рок од осам дана почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и националне заједнице. 

Име лица задуженог за 
давање обавештења  о 
интерном огласу:    

Бојана Макивић 

Датум оглашавања: 22.03.2013.г 

Контакт телефон: 021 487-4372 

Адреса на коју се 
подносе пријаве:  

ПС за образовање, управу и нац.заједнице 
Бул.М.Пупина 16 Н.Сад 

Докази који се 
прилажу уз пријаву: 

- Доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању); 

- Уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у органу управе или о положеном 
правосудном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија уверења); 

- Уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија уверења); 

- Писана потврда о оспобљености за рад на 
рачунару (ECDL START) (оригинал или оверена 
фотокопија потврде); 

- Уверење о радном стажу - фотокопија радне 
књижице 

- Фотокопија личне карте или очитани подаци са 
личне карте 

 
 

                                                           
Датум расписивања огласа      
22.03.2013.године 

  
    
                                                      

                                                                             ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
 
                        с.р. Мgr. Deli Andor 

                                                          (мр Андор Дели) 
 


