
На основу чл. 54. и чл. 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 

79/05, 81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 67/07- исп., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. став 1, 

чл. 18. став 2, чл. 19. став 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - 

пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 

и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10120/2018 од 29. 

октобра 2018. године, Министарство правде оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У 

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ 

 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд 

 

II Радна места која се попуњавају:  

 

1. Радно место за подршку пословима стратешког планирања и европских интеграција, у 

звању млађи саветник - приправник, Одсек за стратешко планирање и европске интеграције, 

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте - 1 извршилац.  

 

Опис послова: Учествује у праћењу рада и релевантних докумената у којима су исказани 

стратешки приоритети и захтеви процеса придруживања и њиховом повезивању са кључним 

документима Републике Србије и стратегијама Министарства; учествује у изради извештаја, 

мишљења и информација из области стратешког планирања и правосуђа у процесу 

придруживања ЕУ; учествује у праћењу реализације програма европских интеграција; помаже 

у спровођењу активности Министарства у процесу стратешког планирања и придруживања 

ЕУ; учествује у припреми материјала за седнице Унапређеног сталног дијалога између 

државних органа Републике Србије и представника Европске комисије и сачињава 

одговарајуће извештаје; сарађује са другим државним организацијама и институцијама у 

процесу стратешког планирања и  придруживања ЕУ; обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсека. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, познавање рада 

на рачунару, знање енглеског језика. 

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности -  

посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним радом 

на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено. 

 

2. Радно место за припрему пројеката, у звању саветник, Група за припрему пројеката, Сектор 

за европске интеграције и међународне пројекте - 1 извршилац. 

 

Опис послова: Прати реализацију програма европских интеграција у области правосуђа; 

сарађује са заинтересованим странама у процесу програмирања у области правосуђа; 

идентификује и израђује нацрте предлога пројеката и предлоге пројеката са пратећом 



документацијом према утврђеном формату; учествује у  оцени приоритета, изради и 

усклађивању прилога за стратешке документе; прибавља потребну документацију за 

кофинансирање суфинансирање пројеката ради планирања буџета; припрема извештаје, 

информације,  презентације и другу документацију у вези с програмирањем пројеката; 

припрема  документацију за информисање јавности у вези с претприступним фондовима ЕУ; 

спроводи препоруке ревизора, као и принципе и правила неопходна за успостављање и 

одрживост  децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру надлежности 

унутрашње јединице, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару (Word, Excel, 

Power Point, Internet); знање енглеског језика. 

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

знање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point, Internet) - практичним радом на рачунару; 

знање енглеског језика - усмено; познавање Закона о државној управи, Закона о 

министарствима, познавање области припреме и планирања пројеката финансираних из 

фондова Европске уније и билатералне сарадње из делокруга рада Министарства правде - 

усмено и вештина комуникације - усмено. 

 

3. Радно место за подршку пословима спровођења пројеката, у звању млађи саветник - 

приправник, Одсек за спровођење пројеката, Сектор за европске интеграције и међународне 

пројекте - 1 извршилац.  

 

Опис послова: Прикупља и обрађује податке и информације потребне за израду/ажурирање 

плана јавних набавки, спровођење јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; учествује у 

припреми релевантне тендерске документације и закључења уговора; прати спровођење 

уговора и помаже у контроли активности уговарача; по потреби учествује у раду Комисије за 

одабир понуда и пријава понуђача; учествује у припреми извештаја о припреми тендерске 

документације и спровођењу пројеката у складу са процедурама; пружа подршку раду 

екстерних оцењивача, националних ревизора и ревизора Европске комисије, учествује у 

спровођењу активности у вези са видљивошћу пројеката финансираних из фондова ЕУ; 

прикупља информације и води евиденцију релевантних података о пројектима из 

надлежности Министарства; учествује у спровођењу принципа и правила неопходних за 

успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања 

средствима ЕУ; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; знање рада на рачунару 

(Word, Excel, Power Point, Internet,); знање енглеског језика. 

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности -  

посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point, 



Internet) - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина 

комуникације - усмено. 

 

4. Радно место за међународну правну помоћ, у звању саветник, Одсек за међународну правну 

помоћ у грађанским стварима, Одељење за међународну правну помоћ, Сектор за 

међународну правну помоћ - 1 извршилац. 

 

Опис послова: Поступа по замолницама за међународну правну помоћ у грађанским 

стварима; даје обавештења о домаћим прописима и постојању узајамности; учествује у изради 

домаћих прописа и међународних уговора о међународној правној помоћи у грађанским 

стварима; обавља послове у вези са грађанско-правним аспектима међународне отмице деце; 

обавља послове у вези са признањем и извршењем страних судских и арбитражних одлука; 

учествује у поступку легализације домаћих јавних исправа ради њихове употребе у 

иностранству; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 

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 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - 

усмено; познавање Закона o рeшaвaњу сукoбa зaкoнa сa прoписимa других зeмaљa, 

Конвенције Хaшкe кoнфeрeнциje зa мeђунaрoднo привaтнo прaвo, билатералних уговора 

између Републике Србије и других земаља у области међународне правне помоћи у 

грађанским стварима - усмено и вештина комуникације - усмено. 

 

III Место рада:  Београд, Немањина 22 - 26. 

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство правде, Немањина 

бр. 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс са називом радног места на које се 

конкурише“. 

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Милановић, 

контакт телефон 011 36 22 159. 

 

VI Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса 

пунолетан; 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. 

 

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана 

од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за 

запошљавање. 

 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са 

биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се учесник конкурса 

опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена 



евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о 

држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена 

фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 

доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал 

или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена 

фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се 

доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 

искуство).  

За радна места под редним бројем: 1 и 3 уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) 

које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандидати који у уверењу 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања имају евидентиран стаж осигурања 

неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са 

којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж. 

 

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. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код јавног 

бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 

приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 

канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).  

 

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 

године у основним судовима, односно општинској управи. 

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 

складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се 

води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку који се покреће по 

захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 

о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 

изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, 

извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 

државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 

 

Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 

могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то 

учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може доставити уз пријаву 

и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Наведену изјаву је 

могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу 

http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot 

 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да 

поступа. 

 

http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot


 IX Трајање радног односа: радни однос за радна места под редним бројем 2 и 4 се заснива 

на неодређено време,  док се радни однос за радна места под редним бројем 1 и 3 заснива на 

одређено време у својству приправника у трајању од једне године. 

     

 X Провера оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку: Са 

кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера 

стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, обавиће се почев од 17. 

децембра 2018. године са почетком у 9:00 часова у просторијама Службе за управљање 

кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и Министарства правде, Београд, ул. 

Немањина бр. 22 - 26, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или 

електронском поштом,  на контакте које су навели у својим пријавама.  

 

Напомене:  

 

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 суду, биће одбачене. 

 

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од 

шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под 

условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 

правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ 

о положеном правосудном испиту. 

 

Приправник* -  Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 

81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17)  

прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и 

оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може 

засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена 

утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; 

да време проведено у радном односу код  другог послодавца не урачунава се у приправнички 

стаж; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног 

конкурса, да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог 

степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно са основним студијама у трајању од најмање 

четири године траје једну годину као и да приправник полаже државни стручни испит до 

окончања приправничког стажа. 

 

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно 

место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. 

 

Овај оглас објављује се на web страници Министарства правде, web страници Службе за 

управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном 

издању огласа Националне службе за запошљавање. 

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 

мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 


