РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посл. број V-Су-35/2015-279-2
Дана 17.09.2015. године
Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16
На основу чл. 47, чл. 48, чл. 54. и чл. 55. Закона о државним службеницима ("Сл. гласник РС" бр. 79/05,
81/05, 83/05, 104/09 и 99/14), чл. 17, чл. 18, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима ("Сл. Гласник РС" бр. 3/06, 38/07, 41/07 и 109/09) а у складу са
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Трећем основном суду у Београду посл. I
Су.бр. 1-190/2014 од 22.05.2014. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.: 112-3662/2015 од 01.04.2015. године, председник Трећег
основног суда у Београду – судија Душан Агатоновић дана 17.09.2015. године
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
ради попуњавања следећег радног места у Трећем основном суду у Београду:
I – СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК – СУДИЈСКИ САРАДНИК У ЗВАЊУ САВЕТНИКА – 2 извршиоца на неодређено време
За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да испуњавају следеће услове:
- стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
- положен правосудни испит,
- познавање рада на рачунару,
- да против њих није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак и
- да нису осуђивани.
- услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима ("Сл.
Гласник РС" бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 и 99/14) у вези члана 24 став 1 Закона о раду ( „ Сл. Гласник РС“ бр.
24/05,61/05,54/09, 32/13 и 75/14)
Учесници јавног конкурса су у обавези да доставе следећа документа:
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
- оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту,
- оригинал доказ или оверену фотокопију доказа о евентуалном радном искуству,
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
- 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,
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак (што се
доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија)
- лице које је у радном односу на дан подношења пријаве на јавни конкурс, није у обавези да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности које није старије од 6 месеци, већ лекарско уверење о општој
здравственој способности (оригинал или оверену фотокопију) које се већ налази у персоналном досијеу.
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II – ЗАПИСНИЧАР У ЗВАЊУ РЕФЕРЕНТА – 2 извршиоца на неодређено време
За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да испуњавају следеће услове:
- III или IV степен средње школске спреме, друштвеног, природног или техничког смера,
- најмање две године радног искуства у струци,
- положен испит за дактилографа I класе,
- положен државни стручни испит,
- познавање рада на рачунару,
- да против њих није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак и
- да нису осуђивани
- услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима ("Сл.
Гласник РС" бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 и 99/14) у вези члана 24 став 1 Закона о раду ( „ Сл. Гласник РС“ бр.
24/05,61/05,54/09, 32/13 и 75/14)
Учесници јавног конкурса су у обавези да доставе следећа документа:
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
- оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту,
- оригинал доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству,
- доказ о положеном испиту за дактилографа I класе
- 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,
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак (што се
доказује уверењем издатим од надлежног суда),
- лекарско уверење о општој здравственој способности не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија)
- лице које је у радном односу на дан подношења пријаве на јавни конкурс, није у обавези да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности које није старије од 6 месеци, већ лекарско уверење о општој
здравственој способности (оригинал или оверену фотокопију) које се већ налази у персоналном досијеу

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Пријаве са документима подносе се на шалтеру пријема Трећег основног суда у Београду на адреси
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 16, или поштом на наведену адресу са назнаком "за конкурс".
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити.
Изборни поступак спровешће се усменим разговором са учесницима јавног конкурса. Датум разговора
биће одређен накнадно о чему ће учесници бити благовремено обавештени.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу су: Катарина Здравковић и Мирјана Мандић,
референти за персоналне послове, телефон број: 011/2018-358.
ПРЕДСЕДНИК СУДА
Судија Душан Агатоновић
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