ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
На основу чл. 34 Закона о јавном тужилаштву Републике Србије (“Службени
гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 121/12, 101/13 и 117/14), чл. 54 и 55
Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
67/07, 116/08 104/09 и 99/14), чл. 17 ст. 3 и чл. 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник РС“
број 41/07 и 109/09) и Закључка 51 број 112-3325/2014 од 25.04.2014. године и Закључка
51 број 112-13257/2014 од 13.11.2014. године Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем у радни однос на неодређено време
Орган у коме се попуњава радно место: Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, ул.
Сутјеска 3, Нови Сад
Радна места која се попуњавају
1. Радно место тужилачки помоћник, у звању саветник – 2 извршиоца
Опис послова радног места: тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику
јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати судску праксу, израђује
нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и
изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика
јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.
Услови за запослење: завршен правни факултет, положен правосудни испит, три
године радног искуства у правној струци и познавање рада на рачунару.
2. Радно место уписничар, у звању референт – 2 извршиоца
Опис послова радног места: уписничар води уписнике, евидентира кретање предмета,
обележава номенклатурне ознаке на попису списа, уводи и разводи предмете у
уписнику, води регистар уписника, сређује и архивира заврешене предмете, саставља
статистичке прегледе по уписницима и попуњава статистичке упитнике, води
одговарајуће доставне књиге и књиге експедиције, обавља и друге послове по налогу
непосредно надређеног.
Услови за запослење: III или IV степен средње школске спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, две године радног искуства, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
3. Радно место техничар за ИТ подршку, у звању референт – 1 извршилац
Опис послова радног места: инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер,
рачунарске мреже, штампање и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну
и пасивну комуникациону опрему, администратира LAN тужилаштву, пружа основно
упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључење на интернет,
прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусне заштите, изграђује
пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови за запослење: IV степен средње школске спреме, електро-техничког или
техничког смера, најмање две године радног искуства, познавање рада на рачунару,
полођен државни стручни испит, знање енглеског језика.
Oпшти услови за рад на свим наведеним радним местима:
Учесник конкурса мора бити пунолетан држављанин Републике Србије, који има
прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом
и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном
органу, да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, у
смислу чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС“ број 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14)
Место рада: Нови Сад, Сутјеска број 3
Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата које се проверавају у
изборном поступку:
Конкурсна комисија ће у изборном поступку, усмено, на основу обављеног разговора са
кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање
послова.
Стручна оспособљеност кандидата проверава се на основу испуњености услова према
тексту огласа и радном искуству на истим или сличним пословима прописаним за радна
места под редним бројем 1-3 и то тако што ће се стручна оспособљеност за рад на радном
месту тужилачког помоћника проверавати познавањем у области кривичног права док ће
се за сва радна места проверавати познавање организације и рада јавног тужилаштва, са
освртом на акте којима је регулисан положај јавног тужилаштва у Републици Србији и
опште културе.
Вештине свих кандидата провериће се ценећи вештину рада на рачунару, вештину
комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције, на основу усмено
обављеног разговора са кандидатима док ће се познавање рада на рачунару проверити
увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером, уколико се доказ
не поседује а знање енглеског језика (за радно место под бројем 3) провериће се увидом у
доказ о познавању тог језика.
Одговори на питања која ће кандидатима бити постављена из наведених области
вредноваће се оценама “1“, “2“ или “3“. Просек оцене постигнут током завршеног
школовања и знање страних језика вредноваће се посебно, истим оценама.
Време и место провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, чије су
пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, одредиће се накнадно, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени путем телефона или на други погодан начин.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона и е-маил адресу, податке о образовању, податке о врсти и

дужини радног искуства, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на јавни конкурс.
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу или
фотокопији, која је оверена код јавног бележника, у општини или у суду:
-

-

-

уверење о држављанству Републике Србије, које није старије од 6 месеци
извод из матичне књиге рођених који нема ограничен рок важења ( чл. 82 ст. 2
Закона о матичним књигама (“Службени гласник РС“ број 20/09)
уверење да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге, није
подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела за које се
гоњење предузима по службеној дужности (издаје надлежни суд) и уверење да
кандидат није кажњаван, односно осуђиван (издаје надлежна Полицијска управа),
који нису старији од 6 месеци
диплома или уверење којим се потврђује одговарајућа стручна спрема
уверење о положеном правосудном испиту (за радно место под бројем 1)
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државном органу (за
радно место под бројем 2 и 3)
доказ о познавању рада на рачунару
доказ о познавању енглеског језика (радно место под бројем 3)
доказ о радном искуству – фотокопија радне књижице и потврда, решење, уговор
или други акт из кога се може утврдити на којим пословима је стечено радно
искуство
доказ о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде изабран

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Напомене:
Радни однос се заснива на недређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос на неодређено време у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита (за радно место под бројем 2
и 3) могу се примити на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника, у општини или у суду, биће одбачене.
Aдреса на коју се подносе пријаве: Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад,
ул. Сутјеска број 3, са назнаком: “За јавни конкурс“
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Исидора Игић, секретар
тужилаштва, контакт телефон број 021/4876-349.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Новом
Саду www.ns.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, на
интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
“Послови“.

