
 

VICTORIA POLICE ПОЛИЦИЈА ВИКТОРИЈЕ ЈЕ ПОСВЕЋЕНА 
КУЛТУРНОЈ РАЗНОЛИКОСТИ СВОЈЕ РАДНЕ СНАГЕ, И 
ТРЕНУТНО ИМА ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА СЛУЖБЕНИКА 
ПОЛИЦИЈСКОГ ПРИТВОРА.

Радно место службеника полицијског 
притвора Police Custody Officer (PCO) нуди 
каријеру која ће вас стимулисати, бити 
захтевна али и задовољити, у којој ћете 
играти пресудну улогу у руковођењу и 
добростању притворених лица. 

Радно место PCO-а одговара особама које 
желе стабилну каријеру и које прихватају 
сменски рад. Ово је енергично радно место 
и успешни кандидати треба да одржавају 
физичку снагу и покретљивост. Пошто ће 
PCO-и превасходно да раде са притвореним 
лицима, треба да су зрели, прилагодљиви 
и да имају развијене комуникационе и 
интерперсоналне вештине. 

PCO-и такође треба да се придржавају 
политикâ и процедурâ за полицијски притвор, 
и да добро познају рад на рачунару. Исто 
тако треба да покажу да су доброг карактера 
и угледа и у стању да своја лична убеђења 
оставе по страни и не суде.

Victoria Police нуди окружење у коме зреле, 
прилагодљиве и непристрасне особе могу 
да напредују. Као запослен радник Victoria 
Police-а имаћете право на изванредне 
повластице, укључујући додатак за сменски 
рад и плаћено породиљско одсуство за 
оба родитеља.

Police Custody Officer – 
Информативни лист



 

За додатне информације, молимо посетите
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Који је опис послова радног места?
• Извршавање свих дужности у вези са 

руковођењем лицима притворених од 
стране Victoria Police-а.

• Вођење рачуна о здрављу, добростању, 
безбедности и надзору притворених лица, 
запослених и њихових посетилаца.

• Организација руковођења, превоза, 
присуства ван установе или путем видео 
линка притворених лица.

• Спровођење свих послова руковођења 
притвором у складу са утврђеним 
законодавством, политикама и 
процедурама, укључујући припрему 
рутинске кореспонденције, регистре 
посетилаца, састављање извештаја и 
друге управне послове.

• Узимање отисака прстију, управљање 
ДНК-ом, фотографисање, испитивање 
ради утврђивања доказа, и давање исказа 
на суду по потреби.

Где се налазе радна места?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

За додатне информације, молимо посетите
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Да ли задовољавам услове конкурса?
Да бисте задовољили услове за рад на месту 
PCO-а у Victoria Police-у, неопходно је да 
испуњавате следеће услове:

• Да сте старији од 18 година

• Да сте држављанин Аустралије или имате 
стални боравак

• Да сте носилац пуне или пробне возачке 
дозволе Аустралије

• Да вам је индекс телесне масе (BMI) 30 
или нижи

• Да не постоје неизвршени налози, платни 
налози или планови за отплату на рате 
који се односе на саобраћајне прекршаје 
или казне за погрешно паркирање

Које су фазе конкурса?

Од вас, као кандидата, тражиће се да прођете кроз следеће фазе 
пре него што вам се понуди запослење у Victoria Police-у:

Корак бр. 1: Конкурисање преко интернета на вебсајту www.policecareer.vic.gov.au/pco

Корак бр. 2: Прелиминарна провера историје кандидата

Корак бр. 3: Учествовање у једнодневном програму процене способности

Корак бр. 4: Провера психолошке спремности

Корак бр. 5: Психолошки скриниг

Корак бр. 6: Провера здравственог стања

Корак бр. 7: Свеобухватна провера историје кандидата

Корак бр. 8: Провера физичке кондиције

Корак бр. 9: Интервју пред комисијом

Корак бр. 10: Добијање понуде за запослење



 

Како изгледа обука?
PCO-и су обавезни да прођу обуку у трајању 
од осам седмица у Полицијској академији - 
Police Academy која се налази у предграђу 
Glen Waverley, Melbourne, као и у полицијској 
станици у коју су распоређени. За време 
обуке, научићете о управи полицијског 
притвора и вођењу рачуна о добростању 
затвореника.

Обука на Академији Victoria Police-а је строга 
и дисциплинована. Такође је физички, 
академски и психички захтевна.

Какве друге важне информације треба да 
узмем у обзир пре конкурисања?

• Кандидати ће по завршетку обуке бити на 
пробном раду у трајању од три месеца.

• PCO-и су обавезни да се подвргну и 
одржавају здраву физичку кондицију. У 
току свог запослења, PCO-и могу бити 
подвргнути шестомесечној провери 
физичке кондиције.

• Редовно ће се вршити испитивање 
кандидата ради утврђивања присуства 
алкохола или наркотика.

• Новопостављени кандидат је обавезан 
да испуни услове организације који се 
тичу безбедности и здравља на раду, 
што може да укључује обуку на локалном 
нивоу у руковању опремом и опасним 
хемикалијама.

• Није потребно предзнање закона пошто 
ћете научити оно што вам треба за 
време обуке.

• Висока стручна спрема није неопходна 
да би се узела у обзир ваша пријава за 
ово радно место; међутим, у тренутку 
конкурисања треба да сте навршили 
најмање 18 година живота.

• PCO-и ће бити распоређени у дневну, 
поподневну и ноћну смену. Смене трају 
8,06 сати и укључују полусатну паузу за 
оброк. Време почетка и завршетка смене 
може да се разликује од места до места.

• PCO-и ће носити палицу, лисице и бибер-
спреј.

Додатне информације?
За додатне информације посетите: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
Или свој упит пошаљите е-поштом на: pcoemployment@police.vic.gov.au


