
Република Србија 
ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ 

Су V 35-29/2019-2 
25.03.2019. године 
А л е к с и н а ц

На основу чл. 96 (с4) Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр. 79/05, 
81/05. 83/05. 64/07, 116/08. 104/09, 99/14. 94/17 и 95/2018), чл. 4. чл. 5. чл. 6 и чл. 7 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник 
РС“ бр. 2/2019) у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Основном суду у Алексинцу Су 1-9-7/2019 од 07.03.2019. године и одлуком 
председника Основног суда у Алексинцу Су V 35-29/19 од 25.03.2019. године оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС

Ради попуњавања радног места судијски помоћник на неодређено време (један 
извршилац).

УСЛОВИ ЗА РАД: кандидати морају да испуњавају све опште услове за запослење 
прописане чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима: пунолетан држављанин Републике 
Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреме дужносги из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

СУДИЛСКИ 1 lOMO ЋНИК- опис послова: помаже судији у раду и реферисању. 
проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте 
судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по 
упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда.

УСЛОВИ према Правилнику: 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, положен правосудни испит и најмање две 
године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне 
компетенције за ово радно место.

Пријаве на конкурс, у року од 8 (осам) дана од дана оглашавања, могу поднети 
државни службеници Основног суда у Алексинцу, који испуњавају наведене услове за 
запослење и рад, на адресу Основног суда у Алексинцу, ул. Аце Милојевића бр. 2. Уз пријаву 
кандидати су дужни да приложе: уверење о држављанству, уверење да се против њих не води 
кривични поступак, уверење да нису осуђивани, док ће доказ о стручној спреми и радном 
искуству конкурсна комисија прибавити увидом у досије запосленог кандидата. Наведени 
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.



Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник Основног 
суда у Алексинцу.

Неблаговремене. недопуштене. непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање, односно исте конкурсна 
комисија одбацује закључком.

У изборном поступку вршиће се усмена провера стручне оспособљености пријављених 
кандидата, у року од 3 дана након истека рока за подношење пријава. О тачном датуму 
провере кандидати ће бити обавештени накнадно.

Лице задужено за давање обавештања о јавном конкурсу је секретар суда Јелена 
Милојковић. а обавештења се могу добити сваког радног дана непосредно у просторијама 
управе суда или путем телефона 018 804 821 локал 110.

Интерни конкурс оглашава се дана 26.03.2019. године истицањем на огласној табли 
суда и интернет презентацији Основног суда у Алексинцу.


