
                         
              Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
                Су. V 35-41/19
           Дана: 25. новембра 2019. године
                     Н о в и  С а д  

На основу члана 53 став 2, члана 55, члана 61 став 1 Закона о државним службеницима
("Сл. гласник РС" бр. 79/05...95/2018), члана 2 став 8, члана 6, члана 13 став 1 и 2, члана
14, члана 26 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима ("Сл.  гласник РС" бр.  2/19),  Правилника о саставу конкурсне
комисије,  начина  провере  компетенције,  критеријумима  и  мерилима  за  избор  на
извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима ("Сл. гласник РС" бр.
30/19),  Правилника  о  унутрашњем  уређењу  и  систематизацији  радних  места  у
Апелационом суду у Новом Саду  посл. бр. Су I-9-2/19  од 29. јануара 2019. године и
Правилника  о  изменама  и  допунама  Правилника  о  унутрашњем  уређењу  и
систематизацији радних места у Апелационом суду у Новом Саду посл. бр. Су I-9-2/19-
1 од 07. октобра 2019. године, Апелациони суд у Новом Саду оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ ПОДАТАКА

I Орган у коме се попуњава место рада: Апелациони суд у Новом Саду, Нови
Сад, Сутјеска број 3. 

II Радно место које се попуњава: администратор базе података

III Број извршилаца: 1 

IV Трајање рада на радном месту: неодређено време

V  Опис  послова  и  услови  за  рад:  учествује  у  планирању,  развоју,
имплементацији  и  одржавању  пословног  софтвера  у  суду;  учествује  у  пројектима
везаним за рад информационих,  комуникационих и других система за потребе суда;
врши  инсталацију,  конфигурацију,  подешавање  и  администрирање  системског
софтвера; врши  администрирање  пословног  информационог  система  САПС; врши
аутоматизацију  послова  аналитике  и  статистике  рада  суда  и  пружа  информатичку
подршку у изради статистичких извештаја; учествује у изради техничке документације,
стандарда и процедура за набавку рачунарске опреме; стара се о  backup-у података и
антивирусној  заштити; води  евиденцију  информатичких  ресурса; обавља  и  друге
послове по налогу председника суда и руководиоца службе.
Услови- ВСС – Електротехнички факултет, Технички факултет информатичког смера
из области информатике и Интернета, Природно-математички факултет или Факултет
организационих наука из области информатике, стечено високо образовање из научне
области  правне  науке  на  основним  академским  студијама  у  обиму  од  најмање  240
ЕСПБ бодова,  најмање  5 (пет)  година  радног  искуства  у  струци,  положен државни
стручни  испит и  потребне  компетенције  за  рад  за  ово  радно  место (понашајне
компетенције: управљање  информацијама,  управљање  задацима  и  остваривање



резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа,  савесност,  посвећеност  и  интегритет;  опште функционалне  компетенције:
Организација  и  рад  државних  органа  Републике  Србије,  дигитална  писменост  и
пословна комуникација;  посебне функционалне компетенције:  познавање ТСP/IP и
DNS и серверски оперативни систем (MS Window, Linux), познавање метода и техника
прикупљања,  евидентирања  и  ажурирања  података  у  базама  података,  познавање
система дељења ресурса, познавање  office  пакета и интернет технологије, одржавање
хардвера,  познавање поступака за одржавање интернет и интерне презентације суда,
поседовање знања из  области  информационе  безбедности;  информатички  послови  у
правосуђу: знање и вештине за инплементацију и одржавање пословног софтвера за
управљање  предметима  у  оквиру  правосудног  информационог  система,  знање  и
вештине  за  обуку  запослених  за  рад  са  пословним  софтвером  за  управљање
предметима,  познавање  прописа  релевантних  за  надлежност  и  организацију  суда;
познавање  Судског  пословника,  Закона  о  општем  управном  поступку  и  Закона  о
државним службеницима, познавање подзаконксих аката, интерних процедура и других
аката  органа  релевантних  за  обављање  послова  радног  меса  администратор  базе
података; енглески језик Б1.

VI Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: 

Интерни  конкурс  ће  спровести  Конкурсна  комисија  именована  одлуком
председника Апелационог суда у Новом Саду, коју чине судија, државни службеник и
судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду.

Стручну  оспособљеност  кандидата Конкурсна  комисија  ће  вредновати  у
изборном  поступку,  оцењујући  способност  кандидата  да  успешно  обавља  послове
радног места,  полазећи од услова из огласа,  систематизације  радног  места  и радног
искуства кандидата у струци. 

Знање  кандидата  ће  се  вредновати:  тако  што  ће  се  у  изборном  поступку
проверавати само функционалне компетенције за конкурс оглашено радно место.

Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним и усменим путем.
О датуму и времену провера посебних функционалних компетенција, знања, стручне
оспособљености  и  вештине  кандидата  за  конкурсом  оглашено  радно  место  биће
обавештени кандидати који испуњавају услове овог конкурса  најмање три дана пре
отпочињања изборног поступка. 

VII  Државни  службеници  који  имају  право  да  учествују  на  интерном
конкурсу: 

Право учешћа на интерном конкурсу имају: имају државни службеници који
су у радном односу на нодређено време у Апелационом суду у Новом Саду и државни
службеници  који  су  у  радном  односу  на  одређено  време  а  обављали  су  послове  у
Апелационом суду у Новом Саду због привремено повећаног обима посла најмање две
године непрекидно пре оглашавања интерног конкурса, односно најмање две године са
прекидима у периоду од три године непрекидно пре оглашавања интерног конкурса, у
складу  са  чланом  96  став  1  Закона  о  изменама  и  допунама  Закона  о  државним
службеницима ("Сл. гласник РС" бр.  95/2018-365).

VIII Садржај пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:



Пријава на конкурс треба да садржи:  Подноси се на обрасцу који ће бити
објављен на интернет презентацији Апелационог суда у Новом Саду

Докази који се прилажу уз пријаву: 

Извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије  од 6 месеци);  диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема;
уверење о положеном државном стручном испиту; доказ о радном искуству у струци,
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 РС да кандидат није осуђиван
(не старије од 6 месеци),  доказ о здравственој  способности доставиће кандидат који
буде изабран.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Апелациони суд у Новом Саду, 21 000
Нови Сад, Сутјеска бр. 3, са назнаком: „Интерни конкурс“. 

X Начин оглашавања, датум оглашавања и рок за подношење пријава на
конкурс: Интерни конкурс је оглашен на огласној табли Апелационог суда у Новом
Саду и на интернет страници Апелационог суда у Новом Саду дана 25.новембра 2019.
године, а рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од
дана  оглашавања.  Последњи дан  рока  за  подношење  пријава  је  03.  децембар  2019.
године

XI Лице задужено за давање обавештења: Светлана Квргић, телефон: 021/48-
76-404 

XII Напомене: Неблаговремене, недопуштене и непотпуне пријаве и пријаве уз
које  нису  приложени  сви  тражени  докази  у  оригиналу  или  овереној  фотокопији
Конкурсна комисија ће одбацити.
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