Високи савет судства на основу члана 17. став 3. 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 члана 5. Правилника о попуњавању
извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета
судства („Службени гласник РС“, број 33/10), оглашава јавни конкурс за
-

попуњавање извршилачких радних места

I Орган у коме се радно место попуњава
Високи савет судства, Београд, Немањина 22-26.
II Извршилачка радна места која се попуњавају:
1. Радно место за информатичку подршку пословима за стаусна питања
судија звање сарадник – 1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или стручне области машинско
инжењерство на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије) односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку и
начин њихове провере: познавање организације и рада судова и Високог савета судства и
познавање области информационих технологија (Office пакет) – провериће се усмено;
вештина комуникације– провериће се усмено; познавање рада на рачунару – провериће се
увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером на рачунару
уколико се овај доказ не поседује.
2. Радно место за опште правне послове звање саветник – 1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама
другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку и
начин њихове провере: познавање организације и рада судова и Високог савета судства,
познавање прописа који уређују права и дужности државних службеника и намештеника,
као и прописа из области безбедности и здравља на раду – провериће се усмено; вештина
комуникације, логичког и аналитичког резоновања – провериће се усмено; познавање рада
на рачунару – провериће се увидом у доказ о познавања рада на рачунару или практичном
провером на рачунару уколико се овај доказ не поседује.

3. Радно место за обраду притужби упућених Савету саветник – 1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама
другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, радно
искуство у струци од најмање 3 године и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку и
начин њихове провере: познавање организације и рада судова и Високог савета судства,
познавање прописа који уређују поступак по притужби на рад судије – провериће се
усмено; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања – провериће се
усмено; познавање рада на рачунару – провериће се увидом у доказ о познавању рада на
рачунару или практичном провером на рачунару уколико се овај доказ не поседује.
4. Радно место за административно-техничку помоћ за обраду притужби
звање референт – 1 извршилац
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера или гимназија, положен
државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку и
начин њихове провере: познавање организације и рада судова и Високог савета судства и
прописа из канцеларијског пословања – провериће се усмено; вештина комуникације –
провериће се усмено; познавање рада на рачунару – провериће се увидом у доказ о
познавању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико се овај доказ
не поседује.
III Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку
Кандидати чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, о месту, дану и
времену процене стручне оспособљености, знања и вештина биће обавештени накнадно.
Заједничко за сва радна места
IV

Место рада
Београд, Ресавска 42.

V

Услови за рад на свим радним местима: 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.

VI

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве на конкурс
Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана оглашавања
јавног конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и
посебним областима знања.

VII

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
oверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима за радна места под редним бројем 1, 2.
и4;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту
за радно место под редним бројем 3 ;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
оригинал или оверена форокопија сертификата или другог доказа о
познавању рада на рачунару.

-

-

-

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити
оверена у суду или општини.
VII
Адреса на коју се подносе пријаве:
Високи савет судства, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: ,, За јавни конкурс”.
IX

Лице које је задужено за обавештење о конкурсу: Александра Бошковић,
контакт телефон: 011/363 42 41.

X
Напомене:
За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
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.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће
одбачене.
Кандидати који први пут заснивају радни однос на неодређено време у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита могу се примити на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Овај оглас се објављује у ,,Службеном гласнику РС”, дневном листу ,,Политика”
и на интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs, на коме се може
погледати и опис послова за свако радно место.

