
            
   Република Србија 
Основни суд у Великом Градишту  
    V  Су.бр.35- 24/2018. 
Дана 23.4.2018.године 
 
 На основу чл.47., 48., 54. и чл.55 Закона о државним службеницима, чл.17, 
18, 19, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима ( „Сл.гласник РС“, број 41/07 и 109/09), чл.12.ст.3 Закона о 
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.глласник РС“, 
број 68/2015, 85/2015  (решење Уставног суда), 81/2016 (Одлука Уставног суда),  дописа 
председника Врховног касационог суда Су I-1 272/2017-1 од 29.11.2017.године и дописа 
Су I-1 272/2017-1 од 08.12.2017.године, а у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у  Великом Градишту, I Су 1-
5/2016 од  18.01.2016. год. и са Правилником о измени и допуни Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у  Великом 
Градишту, I Су 1-5/2016 од  16.08.2016. године. 
 

ОСНОВНИ СУД  У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
-оглашава јавни конкурс- 

 
за попуњавање слободних радних места: 
I 1. „ СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК“, на неодређено време, 1 (један) извршилац, са звањем 
„САВЕТНИК“ 

ОПИС ПОСЛОВА: Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања 
у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на 
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и друге послове било 
самостално било под надзором или упутствима судије и председника суда. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, односно 
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, специјалистичким академским студијама 
, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит.  

2. „САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ “, на 
неодређено време, 1 (један) извршилац, са звањем „САВЕТНИК“ 
ОПИС ПОСЛОВА: организује целокупно материјално-финансијко пословање у 

суду и ради друге послове из описа послова радног места у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет односно  
стечено високо образовање из научне области економске 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, најмање три године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу током трајања 
пробног рада, који траје 6 месеци, дужан је да положи државни стручни испит.   
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       II Општи услови за рад на оба радна места: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, да  има општу 
здравствену способност за рад и да  није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци. 

Стручна оспособљеност , знања и вештине које се проверавају у изборном  поступку: 
1. Судијски помоћник – познавање организације и рада основних судова, познавање 

прописа којима се уређује рад основних судова , вештина комуникације, логичког и 
аналитичког резоновања, познавање рада на рачунару – увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару или практичном провером. 

2. Самостални извршилац за финансијско пословање - познавање законских прописа 
који регулишу област буџетског система и буџетског рачуноводства, плaта 
државних службеника и намештеника, пореза и доприноса, рад у систему 
извршења буџета ИСИБ. 
Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено, на основу обављеног 

разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата 
за обављање послова на радном месту за које конкуришу, у складу са чланом 56 Закона о 
државним службеницима.   

III Уз  пријаву на конкурс учесници су дужни да поред напред наведених посебних 
доказа о испуњености тражених услова приложе и документа , у оригиналу или овереној 
фотокопији , којима потврђују да испуњавају опште услове предвиђене одредбом члана 45  
Закона о државним службеницима  и то : кратку биографију,  уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплому о стручној спреми, уверење о положеном 
државном стручном испиту, потврда да учеснику конкурса није престајао  радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа (подносе само 
кандидати који су били у радном односу у другом државном органу ) ,уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 
шест месеци) и уверење о општој здравственој способности које ће приложити кандидат 
који буде   одлуком примљен у радни однос. 

IV Овај Оглас ће се објавити у” Службеном Гласнику РС Београд” и у Дневном листу 
„Данас“ Београд. Рок за подношење пријава за је 8 дана од дана оглашавања у  
„Службеном гласнику РС“ на адресу: Основни суд у Великом Градишту , 12 220 Велико 
Градиште, Житни трг бр 3  

V Пријаве са документима предају се у пријемној канцеларији Основног суда у 
Великом Градишту, 12 220 Велико Градиште, Житни трг бр. 3  или поштом на наведену 
адресу са назнаком „За конкурс“. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Провера оспособљености, знања у вештина кандидата у изборном поступку вршиће се 

након што Конкурсна комисија састави листу кандидата међу којима ће се спровести 
изборни поступак и то усменим разговором са учесницима јавног конкурса. Датум 
разговора биће одређен накнадно о чему ће учесници бити благовремено обавештени 
путем телефона или телеграмом. 

 За запослене који се први пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је 
пробни рад.  

Све информације у вези са конкурсом могу се добити  на број телефона Основног суда 
у  Великом Градишту, 012/ 662-151 Особа за контакт Николић Јелена. 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК СУДА 
Ненад Тадић 




