
 

 
 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  

расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

за пријем у радни однос на одређено време 

 

 38 ЛИЦА У СВОЈСТВУ ПРИПРАВНИКА  

 

ради оспособљавања за обављањe послова за које је предвиђен приправнички стаж и положен приправнички испит по програму који доноси гувернер 

Народне банке Србије, и то у: 

 

 1. Сектору за монетарне операције 

     – три извршиоца економске струке; 

 

 2. Сектору за финансијску стабилност 

     – два извршиоца друштвено-хуманистичког образовно-научног поља – статистичког усмерења, 

     – два извршиоца економске, електротехничке, математичке или физичке струке или организационих наука; 

 

 3. Центру за унапређење финансијског система 

     – два извршиоца економске или математичке струке или организационих наука; 

 

 4. Сектору за контролу пословања банака 

     – један извршилац економске струке, 

     – један извршилац математичке или електротехничке струке или организационих наука; 

 

 5. Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања  

     – два извршиоца економске струке, 

     – један извршилац правне струке, 

     – један извршилац математичке струке – статистичког усмерења,  

     – два извршиоца математичке, економске или техничке струке; 

 

 6. Сектору за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова 

     – два извршиоца друштвено-хуманистичког, природно-математичког или техничко-технолошког образовно-научног поља; 

 

 7. Сектору за монетарне анализе и статистику 

     – пет извршиоца економске струке или природно-математичког образовно-научног поља, 

     – два извршиоца друштвено-хуманистичког, природно-математичког или техничко-технолошког образовно-научног поља; 

 

 8. Интерној ревизији  

       – један извршилац економске струке, 

       – један извршилац техничке струке; 

 

 9. Усклађености пословања и пословима контроле оперативног ризика 

       – један извршилац правне струке; 

 

 10. Информационој технологији 

       – пет извршилаца електротехничке или математичке струке или организационих наука; 

 

 11. Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер 

       – један извршилац хемијске струке, 

       – један извршилац машинске или технолошко-металуршке струке, 

       – један извршилац графичке струке, 

       – један извршилац машинске струке. 

 

 Поред наведених услова у погледу образовног профила, остали услови које кандидати треба да испуњавају су: 

 – најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године (240 ЕСПБ), 

 – просечна оцена остварена током основних студија најмање 8,00, 

 – да се радни однос први пут заснива у својству приправника, 

 – активно знање енглеског језика, 

 – оспособљеност за рад на рачунару. 

 Уколико кандидат у погледу образовног профила испуњава услове за обављање послова у више организационих јединица, на основу једне пријаве 

учествоваће у селекцији за све организационе јединице.  

 У поступку избора кандидата извршиће се провера њихових знања и способности, и то: знање енглеског језика, квантитативних, аналитичких 

способности и способности логичког закључивања и познавања основних информација о Народној банци Србије – тестирањем, познавање рада на 

рачунару – практичном провером, а мотивација за рад и вештине и способности – путем интервјуа. 

 Приправнички стаж траје 12 месеци. За време приправничког стажа приправник се оспособљава за обављање послова за које је општим актом о 

систематизацији послова као услов за рад предвиђен приправнички стаж и положен приправнички испит по програму који доноси гувернер. 

Приправник је дужан да положи приправнички испит. С приправником који положи приправнички испит Народна банка Србије може закључити 

уговор о раду на неодређено време. 

Пријаву с мотивационим писмом, CV, копију уверења/дипломе о завршеним студијама (скенирана или фотокопија), као и потврду 

Националне службе за запошљавање да се налазе на евиденцији незапослених лица (скенирана или фотокопија), кандидати треба да доставе 

најкасније до 2. мартa 2012. године. Пријава за учешће на јавном огласу налази се на сајту Народне банке Србије: www.nbs.rs. 

Сва обавештења у вези са спровођењем јавног огласа биће објављена на сајту, а позиви на тестирање и за непосредан разговор, кандидатима 

ће се достављати електронском поштом на адресе које буду наведене у пријави. 

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 

Пријаве се подносе електронском поштом Људским ресурсима на адресу: pripravnici@nbs.rs или лично на адресу Београд, Краља Петра 12 са 

назнаком „За оглас – приправници“. 

Телефони за контакт: 011/ 30-27-248 и 011/ 30-27-391. 

http://www.nbs.rs/

