Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Број: 111-00-16/15-03
Датум: 04.08.2015. године
Б е о г р а д
Датум оглашавања: 12.08.2015. године
Датум истека рока за пријављивање: 24.08.2015. године
Агенција за борбу против корупције поступајући на основу чл. 15. Закона о
Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС,
67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС), чл. 54. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07 - измена, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 3. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима-пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09) и Правилникa о
попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције број:
110-00-2/15-01 од 20.02.2015. године, оглашава се, објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места у Стручној служби

I Орган у коме се раднo местo попуњава:
Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице Милице бр. 1.
II Раднo местo које се попуњава:
1. Радно место руководилац Групе за информатичке послове, звање виши саветник - 1
извршилац;
Услови за рад на радном месту: Завршен факултет информатичког смера - стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
- напредно знање администрације "GNU/Linux" система (клијент-север архитектуре), и
напредно знање одржавања мрежне инфраструктуре, познавање релационих база података
("mysql") - усмена провера знања.
III Oпшти услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

пријава за конкретно радно место са контакт адресом и бројем телефона;
биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
оверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно правосудном испиту. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад
под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада;
други докази о стеченим знањима и вештинама.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду
(не важи за доказе из последње тачке) или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од
стране овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из последње тачке).
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 12 (дванаест) дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу Агенција за борбу против корупције, Београд,
Царице Милице бр. 1, са назнаком „Пријава за јавни конкурс”.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, а чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази, провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће
се почев од 01.09.2015. године у Београду, у просторијама Агенције за борбу против
корупције, адреса Царице Милице бр. 1, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
путем контакт телефона које наведу у својим пријавама или на други погодан начин.

VII Лице задужено за давање информација о конкурсу:
Мирослава Милосављевић, телефон 011/4149-117.
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Напомене:
Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место рада је Београд,
Царице Милице бр. 1.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и непотпуне,
неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на 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.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни
стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до
окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони;
Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере,
националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Агенције, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и на
Инфостуду.
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