РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД РАШКА
VСу.35 9/19
Дана:15.04.2019. године
РАШКА
МС
ПРЕКРШАЈНИ СУД У РАШКИ, Председник Прекршајног суда у Рашки,
судија Зорка Марић, на основу чл.50 и чл.61 Закона о државним службеницима
(''Сл.гласник РС'' бр. 79/2005, 81/2005 - исп., 83/2005 – исп. 64/2007, 67/2007 исп. 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и чл.96 Закона о изменама
и допунама Закона о државним службеницима (''Сл.гласник РС'' бр.95/2018 од
08.12.2018.године), чл.58 и чл.59 Закона о уређењу судова (''Сл.Гласник РС''
бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др.закон 78/2011 – др.закон,
101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017,
65/2018 – Одлука УС, 87/2018 и 88/2018 – Одлука УС) и чл.3 ст.2, чл.4 ст.3, чл.5
ст.3 и ст.4, чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима (''Сл.Гласник РС'' бр.2/19), чл.5, чл.6 и чл.7
Правилника о попуњавању извршилачких места у судовима (''Сл.Гласник РС''
бр.43/10 и 92/17) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Прекршајном суду у Рашки IСу.бр.9 1/19 од 07.03.2019.године,
дана 15.04.2019.године, расписује
И Н Т Е Р Н И

КОН КУРС

За пријем у радни однос на неодређено време за радна места:
1. судијски помоћник- виши судијски сарадник, у звању самостални
саветник-1 извршилац и
2. радно место на извршним предметима, у звању референт-1
извршилац
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају следеће
услове:
1.услови
сарадник:

за

радно

место

судијски

помоћник-виши

судијски

стечено високо образовање на основним академским студијама правне
струке 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 правосудни испит, најмање
2 године радног искуства након положеног правосудног испита и потребне
компетенције за рад на овом радном месту;

2
2. услови за радно место на извршним предметима, у звању
референт:
IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера,
положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци
и потребне компетенције за рад на овом радном месту
Општи услови за рад:
Да је кандидат држављанин Републике Србије, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа; да учесник конкурса има општу
здравствену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Кандидати уз својеручно потписану пријаву на конкурс достављају и
следећу конкурсну документацију:
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
-оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном акредитованом
Правном факултету са називом ''дипломирани правник'' (за радно место
судијски помоћник-виши судијски сарадник);
-оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном
испиту (за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник);
-потврду о радном искуству после положеног правосудног испита (за
радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник);
-оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
(за радно место на извршним предметима);
-потврда од државног органа у коме је кандидат био запослен да му није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности и
- уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван и
-личну и радну биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на
интернет презентацији и огласној табли овог суда.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија одбацује закључком.
У изборном поступку за попуњавање слободних радних места извршиће
се провера стручне оспособљености, знања и вештина из материје прекршајног
права и знање из области организације и рада суда.
Провера стручне оспособљености, знања и вештина извршиће се
усменим путем од стране конкурсне комисије.
Контакт особа Васиљевић Ружица, референт за кадровске послове, тел:
036 736 243.
Пријаве се подносе непосредно или путем поште Прекршајном суду у
Рашки, ул.Милуна Ивановића, б.б.
Председник Прекршајног суда у Рашки
Судија Зорка Марић

