
 

На  основу   чл. 55,  61. став 1 и  66. став 1 и  3  Закона о државним службеницима  („Службени гласник РС“, бр. 

79/05........... 94/17),  чл. 15. став 2, 17. став 3,  20. и  21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09 –пречишћен текст), 

чл.  4. Правилника о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се 

оцењују у изборном поступку,  начину њихове  провере и  мерилима за избор на положаје у суду („Службени 

гласник РС“, бр. 79/06 и 43/10)   чл.  5. и 6. Правилника о попуњавању извршилачких  радних  места  у  судовима  

(„Службени  гласник РС“, бр. 43/10, 92/17),  ВРХОВНИ  КАСАЦИОНИ  СУД ОГЛАШАВА 

 

 ЈАВНИ   КОНКУРС 

ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

I  Орган у  коме се попуњавају радна места:  Врховни касациони  суд,  Београд, Немањина  број 9.  

II  Радна места која се попуњавају:  

 СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК  у  звању судског саветника ....................................................... 1  извршилац 
  

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:  

Помаже судији у раду; врши претходну оцену испуњености процесних претпоставки за одлучивање о захтевима 

за заштиту права на суђење у разумном року и правним лековима у предметима из надлежности суда; стара се о 

комплетирању предмета и предлаже већу отклањање евентуалних недостатака у предметима и у вези с тим 

предузима потребне радње у поступку; израђује нацрте судских одлука и сентенце; учествује у разматрању и 

обради спорних правних питања; припрема реферате за стручне састанке и саветовања; прегледа у кривичним, 

грађанско-привредним и управним предметима одлуке судских већа и врши надзор над применом усвојених 

правних ставова; евидентира случајеве неслагања између судских већа у погледу примене правних ставова и 

правних схватања изражених у конкретним одлукама; у случају сумње у правилност заузетих правних ставова 

усвојених у конкретној одлуци, обавештава о томе руководиоца евиденције судске праксе одељења и поступа по 

његовом налогу; самостално или по упутствима руководиоца судске праксе или председника судског одељења 

израђује сентенце о заузетим правним ставовима на седници судског одељења и учествује у обради материјала 

који се односе на правна питања из судске праксе; учествује у припреми материјала за Билтен судске праксе; 

припрема информације и друге материјале за седницу Одељења судске праксе и стара се о извршењу донетих 

закључака; прикупља и систематизује правна схватања и начелна правна мишљења; обавља и друге послове по 

налогу председника одељења, односно председника већа.  

 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке – 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 - 

дипломирани правник или на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање 

шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, познавање рада на рачунару.  

 

 АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ СУДСКИХ ОДЛУКА И РАЗНИХ ЕВИДЕНЦИЈА  у звању млађег 

саветника .................................................................................................................... 1 извршилац  
 

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:  

Врши анонимизацију судских одлука и припрему судских одлука за објављивање на интернет страници суда; 

води евиденцију о стручним активностима судија ван суда, односно њиховом учешћу на конференцијма, 

саветовањима, семинарима и сл., као и о учешћу судског особља у разним видовима обука и стручног 

усавршавања; води евиденцију о протоколарним поклонима које су примили председник суда и судије, сагласно 

одредбама Правилника о поклонима функционера; води друге евиденције из надлежности суда које не води 

административно-технички секретар; обавља и друге послове по налогу секретара суда.  

 

 

 

 

 



2. 

 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука 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, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.  

 

 ТЕХНИЧАР ЗА ИТ ПОДРШКУ у звању референта ............................................................... 1 извршилац 
 

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:  

Врши инсталацију и подешавање оперативних система, антивирусног софтвера и корисничких софтвера на 

рачунарима корисника у суду; израђује резервне копије података на рачунарима корисника у суду; ажурира базе 

података са прописима на рачунарима корисника; пружа помоћ и подршку крајњим корисницима у раду са 

рачунарима и у коришћењу интернета; организује и врши спровођење едукације запослених у суду за рад са 

системским пословним софтвером (Windows, MS Office, Internet и др.); одржава рачунаре, софтвере и техничку 

документацију корисника суда; контролише и испитује уређаје за непрекидни извор напајања; води евиденцију о 

рачунарској и комуникационој опреми и софтверу у суду; врши конверзију скенираних докумената из предмета, 

техничку обраду и снимање на ЦД или ДВД за потребе суда и судија; самостално отклања мање кварове на 

деловима рачунарске и комуникационе опреме; стара се о благовременом сервисирању рачунарске и 

комуникационе опреме; врши замену потрошног материјала (тонера); обавља и друге послове по налогу 

руководиоца Одсека.  

 

УСЛОВИ: Завршена средња школа, електротехничког или информатичког смера или гимназија, у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и 

знање рада на рачунару.  

 

  АРХИВАР  у звању референта .....................................................................................................1 извршилац 
 

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:  

Преузима завршене предмете за архиву, врши њихово сређивање по врсти и годинама; одржава архиву суда по 

прописаним архивским критеријумима; прати рокове чувања архивираних предмета и по истеку рока за чување 

предаје их централном архиву; прима, сређује и стара се о архивирању и чувању осталих докумената која се по 

одлуци надлежних одлажу у архиву; води евиденцију о списима и предметима који се трајно чувају у суду; 

припрема акте за излучивање архивске грађе; прати уништавање архивске грађе у централном архиву; издаје 

архивиране предмете на захтев овлашћених лица и води одговарајућу евиденцију о томе; обавља и друге послове 

по налогу шефа Одсека и управитеља Судске писарнице.  

 

УСЛОВИ: Завршена средња школа, друштвеног, природног или техничког смера  или  гимназија, у трогодишњем 

или четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства на истим 

или сличним пословима и познавање рада на рачунару. 

 

III  Трајање  рада:   Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни 

однос на неодређено време у државном органу подлежу  пробном  раду  који  траје  шест  месеци.  

IV  Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном 

поступку: Јавни конкус ће спровести Конкурна комисија  именована  одлуком   председника   Врховног  

касационог суда. 

Стручну оспособљеност кандидата Конкурсна комисија ће вредновати оцењујући способност кандидата да 

успешно обавља послове радног места, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног 

искуства кандидата. Знање и вештине кандидата ће се вредновати тако што ће се проверавти познавање 

организационих  прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда, стручно знање, 

вештина комуникације, аланитичког резоновања и логичког закључивања и вештина рада на рачунару. 



3. 

Вештина рада на рачунару не проверава се кандидату који приложи писани доказ о успешно завршеној обуци која 

одговара захтеваној оспособљености за рад на рачунару. 

Знање, стручна оспособљеност и вештине кандидата проверавају се увидом у податке из пријаве и одговором на 

питања која ће се кандидату  поставити  усмено  (разговор). О датуму  и  времену  провере  стручне 

оспособљености,  знања  и  вештина  биће  обавештени  кандидати   који  исуњавају  услове  овог  конкурса,  чије  

су  пријаве  благовремене,  јасне и  потпуне -  уз  које су приложени  сви  потребни  докази.   

Са  кандидатима  који  не  поседују  или  не  доставе  доказ о  познавању   рада  на   рачунару  обавиће  се  провера  

знања   кроз  практичан   рад.  Вештину рада на  рачунару  проверава руководилац Одсека за информационе 

технологије у суду, који о томе даје своје мишљење Конкурсној  комисији.   Оцену  вештине рада на рачунару 

одређује  Конкурсна комисија, а оцене су „не задовољава“ и „задовољава“. Оценом „задовољава“ вреднује се 

кандидат који је показао основно познавање рада у стандардним програмима за обраду текста, електронску  

комуникацију  и  претраживање  интернета.  

Знање, стручна оспособљеност и вештине кандидата не проверавају се кандидату који је на провери  вештине 

рада на рачунару  вреднован  оценом  "не задовољава". 

 

V  Услови за рад на свим радним  местима: 

Пунолетство, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса 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.   

VI  Садржај  пријаве  и  докази који се прилажу уз пријаву: 

 

Пријава на конкурс треба да садржи: Име и презиме кандидата; датум и место рођења; адресу становања; број 

телефона односно e-mail  адресу;  податке о образовању;  податке о радном искуству са описом послова на којима 

је кандидат  радио;  податке о стручном  усавршавању  и  податке о посебним областима  знања.  

Докази који се прилажу уз пријаву: Извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплома или 

уверење којим се потврђује стучна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту односно 

правосудном испиту - за радно  место судијски помоћник; фотокопија радне књижице; доказ о радном искуству у 

струци; доказ о познавању  рада  на  рачунару; уверење издато од стране суда да  против кандидата није 

покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак, (не старије од 6 

месеци)  и  уверење  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије да  кандидат  није  осуђиван (не 

старије од  6 месеци). 

Сви докази  се  прилажу   у  оригиналу  или  у  фотокопији  која  је  оверена  од  надлежног органа. 

Докази о којима се води службена евиденција су извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 

Уколико учесник  јавног конкурса  ове доказе не прибави сам и не приложи уз пријаву на конкурс, обавезан је да 

да писмену изјаву  (на обрасцу 1, који ће уз оглас јавног конкурса бити доступан на web сајту Врховног 

касационог суда: www.vk.sud.rs), да је сагласан да ове доказе прибави орган по службеној дужности.  

VII   Адреса на коју се подносе пријаве: 

Врховни касациони суд, 11.000 Београд,  Немањина бр. 9, са  назнаком: „Јавни конкурс“.  

 

 

 

http://www.vk.sud.rs/


4. 

 

VIII  Начин оглашавања,  датум  оглашавања  и  рок  за  подношење  пријава  на  конкурс: 

Јавни конкурс  је  оглашен  у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневном  листу „Политика“ и на  web 

сајту  Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана и почиње да тече 

наредног дана од дана објављивања огласа  у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

IX Лице задужено за давање обавештења: Биљана Мариновић, виши саветник за аналитичке и кадровске   

послове,  телефон:  011/363-5553. 

 

X Напомене: 

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  без положеног државног стручног испита  примају  се  на рад  под  условом  да тај 

испит  положе  до окончања  пробног  рада.   

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и  непотпуне пријаве  и  пријаве уз које нису приложени сви 

тражени  докази  у оригиналу или овереној фотокопији Конкурсна комисија ће одбацити. 

 

http://www.vk.sud.rs/

