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На основу члана 19. Статута Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања расписује 

                                                                            Ј А В Н И   П О  З  И  В 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА СПОЉНЕ САРАДНИКЕ, У СВРХУ АНГАЖОВАЊА НА 

ПРОЈЕКТИМА ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) упућује позив свим заинтересованим лицима која 

испуњавају захтеване минималне услове, са одговарајућим образовањем и радним искуством, а која су у радном односу са пуним радним 

временом, да се пријаве на овај Јавни позив. На основу формиране листе спољних сарадника, Завод ће бирати извршиоце за ангажовање на 

пословима у оквиру својих пројеката, путем склапања Уговора о допунском раду (максимално до 30% радног времена). Кандидати морају 

да испуне следеће услове: 

 

Р
.б

р
. Радно место 

(врста 

ангажовања) 

Краћи опис посла 

Услов 1 

Минимално 

образовање 

(upload 

доказа: скен 

.pdf дипломе 

највише 

завршене 

школе) 

Услов 2 

Минимално 

искуство 

(upload: скен у 

једном  .pdf 

фајлу, једне или 

више потврда 

послодавца) 

Услов 3 

Радни однос са 

пуним радним 

временом 

(upload: скен у 

једном  .pdf фајлу, 

једне или више 

потврда о 

запослености) 

Услов 4 

Обавезан додатни 

документ – потписан 

CV на српском језику 

(upload: у једном .pdf 

фајлу, максимално 2 

странице, са 

фотографијом) 

Остала релевантна 

документација  

(upload:кандидати треба да 

подигну на сервер, још један 

.pdf  фајл, са максимално до 

10 докумената, за које 

сматрају да су релевантни) 

1 Сарадник - 

писац задатака 

Креирање и припрема 

задатака и тест-питања за 

испите и/или проверу 

стандарда 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

Примери релевантних 

докумената: 

 

- потврда о знању или 

вештини,  

- диплома стеченог 

академског звања (Мр, Др),  

- сертификат завршене 

обуке или стручног 

усавршавања или тренинга 

за релевантну област  

2 Сарадник -  

менторски рад 

у подручју 

инклузије 

Менторски рад - подршка 

школама у подручју 

инклузивног образовања 

VII (240)  

дефектолог 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

3 Сарадник - 

креатор обуке 

Креирање и развијање 

обука или обука на мудл 

платформи  

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 
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4 Сарадник -

Модератор 

онлајн обуке 

Модерација онлајн обука VII (240)  

било које 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

- потврда о искуству или 

уговор на одговарајућим 

стручним пословима у 

области образовања, 

- потврда или уговор  о 

ангажовању на образовним 

пројектима 

ЗВКОВа/ЗУОВа, 

- потврда или уговор  о 

ангажовању на пословима у 

оквиру међународних 

истраживања, 

- дозвола Б категорије и  

изјава о прихватању 

коришћења властитог  

возила за потребе 

реализовања уговорених 

активности, уколико то 

буде било потребно, 

- потврда о завршеној обуци 

за вођење семинара из 

домена вредновања или 

самовредновања 

- потврда или уговор о 

учешћу у развоју стандарда 

образовних постигнућа 

ученика  

и др. 

 

5 Сарадник – 

мудл 

администратор 

Администрирање мудл 

платформе 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства  

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

6 Сарадник - 

водитељ обуке  

Вођење обука VII (240)  

било које 

струке 

3 године 

искуства у 

вођењу 

тренинга/обука 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

7 Сарадник -

графички 

дизајнер 

Техничка и графичка 

обрада и припрема 

образовних материјала  

 VI (180) 

било које 

струке 

1 година 

искуства 

(граф.дизајн, 

припрема за 

штампу) 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

8 Сарадник -

координатор 

рада радне 

групе 

Координација рада радних 

група 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

9 Сарадник -  

рецензент 

задатака 

Рецензија задатака VIII/2  

докторат из 

релевантне 

области 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

10 Истраживач  Реализација истраживања VII (240)  

било које 

струке 

1 година 

искуства у 

образовању или 

на пројектима 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

11 Оператер за 

унос података 

Унос података у 

одговарајући софтвер за 

обраду података 

Најмање IV 

било које 

струке 

искуство у 

образовању или 

на пројектима 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 
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12 Сарадник на 

пројектима у 

области 

образовања 

Подршка у пословима у 

образовању (консултантске 

услуге; услуге узорковања, 

статистике и аналитике; 

услуге извештавања; 

израда приручника и 

развијање радних 

материјала; техничко-  

административне услуге) 

VII (240)  

било које 

струке 

3 године 

искуства на 

образовним или 

статистичким 

или 

аналитичким 

пословима или 

на пословима 

извештавања 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

13 Преводилац за 

енглески језик 

Превођење материјала са 

енглеског на српски језик 

(и обрнуто) 

најмање VI 

(180) 

 

1 година 

искуства у 

преводилачким 

пословима 

(енглески језик) 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

14 Сарадник - 

Прегледач/ 

Скорер /Кодер 

Преглед, оцењивање, 

кодирање задатака и 

материјала 

VII (240)  

било које 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

15 Сарадник - 

Лектор за 

српски језик 

Лектура разних испитних 

материјала, тестова и 

других образовних 

материјала 

 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању или 

на лекторским 

пословима 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

16 Сарадник - 

тренер за 

писце задатака 

Припрема и обављање 

тренинга за писце задатака 

и испитних материјала 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

17 Сарадник – 

тифло 

Тифлотехничка и 

тифлодидактичка 

адаптација испитних 

материјала 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

Искуство у 

тифлотехн./ 

тифлодидакт. 

пословима 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

18 Сарадник - 

креатор 

тестова знања 

Израда теста знања из базе 

задатакa 

VII (240)  

одговарајуће 

струке 

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

19 Дата менаџер 

међународног 

истраживања 

Управљање подацима на 

међународним 

истраживањима 

VII (240)  

било које 

струке 

Искуство у 

међународним 

истра-

живањима 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 
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20 Сарадник – 

контролор/ 

супервизор 

међународног 

истраживања 

Посматрање, контрола и 

супервизија реализације 

истраживања 

VII (240)  

било које 

струке  

3 године 

искуства у 

образовању 

кандидат је у 

р.односу са пуним 

радним временом 

CV са својеручним 

потписом 

 

УСЛОВИ: 

Услови 1, 2, 3 и 4 су неопходни минимални услови, дакле СВАКИ кандидат мора да их испуни и приликом аплицирања подигне на сервер 

одговарајући документ.  

Кандидат мора да испуњава услов да је у радном односу са пуним радним временом, независно од тога да ли је у радном односу код једног 

или више послодаваца. Доказ је upload: скен .pdf потврде/а, послодавца/послодаваца, на основу којих се јасно и недвосмислено може 

утврдити да је кандидат у радном односу са пуним радним временом.  

Обавезан документ је CV са својеручним потписом који мора да преда СВАКИ кандидат. 

Додатна документација служи да би за конкретне појединачне послове на конкретним пројектима били одабрани најбољи кандидати са 

списка.         

Апликација и предаја докумената (сви потребни документи се подносе електронским путем у .pdf формату) врши се електронским путем на 

адреси https://docs.google.com/forms/d/1HHzOs-YjWCaLP2XjdZylcHALvQ8K--uLR-yIh70Jb9c/edit . 

Рок за пријаву кандидата је 21.01.2022. године.  

Извршиоци/спољни сарадници који се већ налазе на листама спољних сарадника из 2021. године не треба да аплицирају поново, јер 

су већ поднели Заводу документацију, на основу које је већ утврђено да испуњавају све услове. Постојеће листе извршилаца из 2021. године 

биће допуњене и проширене листом извршилаца који се буду пријавили путем овог конкурса. 

Београд, 05.01.2022.                                           В.Д. ДИРЕКТОРА 

                                                                                                                                       ------------------------------------ 

                ДР БРАНИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ  

https://docs.google.com/forms/d/1HHzOs-YjWCaLP2XjdZylcHALvQ8K--uLR-yIh70Jb9c/edit

