
Република Србија 

Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“ 

Доситејева бр.44б 

Краљево 

Дел. број: 38/01 

Датум: 16.1.2020. године 

 

 На основу члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 

27/2018-др.закони и 10/2019) и Одлуке директора школе број 36/01 од 16.1.2020. године, Електро-саобраћајна 

техничка школа „Никола Тесла“ у Краљеву расписује: 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
За пријем лица у радни однос на неодређено време на следећем радном месту: 

 

1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове на неодређено време са 100% 

радног времена; 

 

За радно место конкурише кандидат који мора испуњавати услове  конкурише кандидат који поред општих 

услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду („Сл.гл.РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аут.тум.) мора испуњавати и посебне услове за  

пријем у радни однос предвиђене чл. 139. ст.1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и то да:  

1. има одговарајуће образовање; (образовање је прописано Правилником о организацији и систематизацији 

послова у Електро-саобраћајној техничкој школи „Никола Тесла“  у Краљеву) и то стечено високо 

образовање: 

 

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним 

студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области економских 

наука; 

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 

10. септембра 2005. године, из области економских наука. 

       
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  

 

3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање;  

 

4. има држављанство Републике Србије;  

 

5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад(српски језик). 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Р.Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 

достављају установи лично, или поштом на адресу: Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“ у Краљеву, 

Доситејева бр. 44б, 36000 Краљево. 

Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених 

Законом, Правилником и овим конкурсом:  

 за тачку 1. Диплома о стеченом одговарајућем образовању - оригинал или оверена фотокопија(достављају 

сви кандидати); 

 за тачку 3. Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе(не старији од 6 месеци)-оригинал 

или оверена фотокопија(достављају сви кандидати); 

 за тачку 4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија 

(достављају сви кандидати); 

 за тачку 5. доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски 

језик) ( у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 

доказује се потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат положио испит из познавања 

српског језика - оригинал или оверена фотокопија). 

Доказ за услов под тачком 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 

Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи и кратак CV у којем ће бити наведен контакт телефон кандидата. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ„ПОСЛОВИ“. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у 

разматрање. 



Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања и Статутом Електро-саобраћајне техничке школе „Николе Тесле“ у Краљеву.  

Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам 

дана од дана истека рока за пријем пријава.  

Кандидати из претходног става, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 

процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом 

стандардизованих поступака.  

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 

осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.  

Конкурсна комисија обавља разговор  и проверу знања рада на рачунару са кандидатима  са листе из 

претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 

кандидатима.  

 

Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара Школе преко телефона: 036/312 – 601.  

 

У Краљеву, 16.1.2020. године                                                                          Директор 

      

                                                                                         _____________________________  

                                                                                                                   Бранислав Мићовић                   

                                                                                                                        


