ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у радни однос на неодређено време на радно место:
1. СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК............................................

1 извршилац

за пријем у радни однос на одређено време на радно место:
2. СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК............................................

2 извршиоца

Опис послова радног места: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна
питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих
судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и
друге поднеске и изјаве странака, врши под надзором и по упутствима судије друге стручне
послове и друге послове по налогу председника суда.
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 четири године или специјалистичким студијама на
факултету и положен правосудни испит. Поред наведених услова кандидати морају да
испуњавају и опште услове предвиђене чл.45.Закона о државним службеницима („Службени
Гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18).
Место рада: Основни суд у Суботици, Суботица, Сенћански пут бр.1.
Компетенције које се проверавају у изборном поступку: 1.Понашајне компетенције
предвиђене чл.44.б. ст.1.и ст.2. Закона о државним службеницима, ће се проверавати усмено и
2.Функционалне компетенције предвиђене чл.44в Закона о државним службеницима, Опште
функционалне компетенције из чл.44в. ст.3.тч.1.и тч.3. Закона ће се проверавати усмено, у
директном разговору, док ће се Опште функционалне компетенције из чл.44в.ст.3.тч.2. Закона
(које се односе на дигиталну писменост) проверавати кроз практичну проверу. Посебне
функционалне компетенције предвиђене чл.44в ст.4.Закона о државним службеницима, ће се
проверавати усмено.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, неће се узимати у разматрање, исте конкурсна комисија
одбацује решењем.
Конкурсна комисија саставља списак кандидата који на основу података из пријаве на
конкурс испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спроводи изборни
поступак.
Изборни поступак у Основном суду у Суботици ће започети дана 20.02.2019.године.

Сви кандидати морају да доставе пријаву (образац пријаве је саставни део конкурсне
документације) са биографијом (CV)) уз обавезно назначење контакт телефона. Кандидати су
дужни да уз пријаву са биографијом доставе (оригинал или оверену фотокопију) следеће
документације:
Диплому о завршеном Правном факултету, Уверење о положеном правосудном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак нити је подигнута оптужница која је стала на
правну снагу, потврда да кандидату није престао радни однос у државним органима због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци, сву документацију у оригиналу или овереним копијама.
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.
Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани у службеним евиденцијама
прибавља државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Образац изјаве је саставни део огласа о јавном конкурсу и може се преузети са интернет
странице Основног суда у Суботици.
Образац пријаве је саставни део огласа о јавном конкурсу и може се преузети са интернет
странице Основног суда у Суботици.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу, а
нису приправници, нити раде у кабинету. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено
време траје шест месеци. За радни однос на одређено време, пробни рад је обавезан само ако је
радни однос заснован на дуже од шест месеци, и траје два месеца.
Датум разговора и провере компетенција ће бити накнадно одређен, о чему ће
учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени путем контакт телефона који
буде наведен у пријави. Интервју са конкурсном комисијом је завршна фаза поступка. Све
провере кандидата ће бити обављене у седишту Основног суда у Суботици, Сенћански пут
1.
Јавни конкурс ће бити оглашен на огласној табли Основног суда у Суботици, на интернет
презентацији Основног суда у Суботици, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас са кратком личном и радном биографијом и одговарајућом
документацијом (оригинал или оверена фотокопија) се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе на адресу: ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА, Сенћански пут бр. 1,
са назнаком „за Конкурсну комисију“. Све информације у вези конкурса се могу добити на
телефон 064/659-3633, а контакт особа је Аврам Весо, секретар суда.

На основу члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број
97/08, 104/09 - др.закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), а ради учествовања на јавном конкурсу за
пријем у радни однос на радно место судијски помоћник у Основном суду у Суботици, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
I Сагласан/а сам да конкурсна комисија Основног суда у Суботици, за потребе поступка,
може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања1:
Сагласн/а сам да се мој ЈМБГ, у складу са Законом о заштити података о личности, користи
искључиво у сврху прикупљања података неопходних за учествовање на јавном конкурсу за
пријем у радни однос на радно место судијски помоћник у Основном суду у Суботици,
….............................
ЈМБГ КАНДИДАТА
…..............................
МЕСТО И ДАТУМ

….............................
ПОТПИС И ДАТУМ

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу
сам/а за потребе учествовања на јавном кокнурсу за пријем у радни однос на радно место
судијски помоћник у Основном суду у Суботици прибавити следеће податке (кандидат треба да
заокружи шта од наведених доказа доставља):
1. Уверење о држављанству Републике Србије
2. Уверење о положеном правосудном испиту
3. Уверење надлежног органа да се не води кривични поступак нити је подигнута

оптужница која је стала на правну снагу
4. Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци
5. Извод из матичне књиге рођених
6. Диплому о завршеном Правном факултету

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање конкурсне
комисије Основног суда у Суботици не поднесем до истека рока за подношење пријава, пријава
ће се сматрати неуредном.
…..............................
МЕСТО И ДАТУМ

….............................
ПОТПИС И ДАТУМ

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12
- одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из
своје надлежности одређених Законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље,
спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите
здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка
лица.

ПРИЈАВА

1.КОНКУРС И РАДНО МЕСТО НА КОЈЕ СЕ КОНКУРИШЕ
2.АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА/БОРАВИШТА
3.ЈМБГ
4.КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
5.ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛИЧНО ИМЕ КАНДИДАТА

ПОТПИС КАНДИДАТА

