Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Су V -35 бр. 120/16-1
Датум: 21. јун 2016. године
Београд

На основу члана 61. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), чл. 6, 7. став 2, 9. став 1 и 10. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 и 109/09) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Врховном касационом суду (Су I-9 број: 1/16 од 22.01.2016. са изменом и допуном Су I-9 број: 2/16-2
од 12.05.2016. године),

Оглашава

интерни конкурс

за попуњавање ивршилачког радног места
„СТАТИСТИЧАР – АНАЛИТИЧАР“
I Државни орган у коме се радно место попуњава и место рада: Врховни касациони суд,
Београд, Немањина број 9.
II

Начин попуњавања и трајање радног односа:
Радно место ће се попунити премештајем изабраног кандидата из другог државног органа суда, након спроведеног интерног конкуса. Радни однос је на неодређено време.
III

Опис послова и звање:
Води евиденцију о примљеним и решеним предметима по судским већима, структури предмета,
трајању поступка; преузима потребне податке из одлука суда за статистичке извештаје; прима,
сређује и статистички обрађује периодичне и годишње извештаје и прегледе о раду суда, кретању
кривичних, грађанских, привредних, управних и предмета заштите права на суђење у разумном року;
учествује у изради програма који омогућава свеобухватну анализу рада суда и судија; обавештава
председника суда, ако примети да табеле нису попуњене у складу са одредбама Судског пословника;
статистички и аналитички обрађује све извештаје о раду судова у Републици Србији; обавља и друге
послове по налогу председника суда и руководиоца Службе председника суда.
Звање: самостални саветник.
IV Општи услови за рад:
Пунолетство, држављанство Републике Србије, прописана стручна спрема, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа, да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да против учесника
конкурса није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични
поступак.
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V Услови утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Врховном касационом суду:
Стечено високо образовање из научне области економске или природно-математичке или
организационе 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 –
дипломирани економиста или математичар или са другим стручним, академским или научним
називом у оквиру неког од факултета из природно-математичких области, или инжењер
организационих наука или на специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
VI Интерни конкус ће спровести Конкурна комисија именована одлуком председника Врховног
касационог суда, у саставу: Јанко Лазаревић, судија - председник Конкурсне комисије, Соња
Пуљезевић, секретар суда и Мирјана Пузовић, руководилац Службе председника суда - чланови.
VII Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата:
Конкурсна комисија ће у изборном поступку проверавати стручну оспособљеност кандидата
за рад на радном месту „статистичар-аналитичар“, познавање прописа којима се уређује организација
и рад судова, вештину комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања и вештину
рада на рачунару. Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата проверавају се на основу
приложених доказа, увидом у податке из пријаве на конкурс као и у усменом разговору са
кандидатом.
О датуму и времену провере стручне оспособљености, знања и вештина биће
обавештени кандидати који исуњавају услове конкурса, чије су пријаве благовремене, јасне и
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази. Конкурсна комисија може да прибави и
мишљење претходног послодавца о квалитету рада кандидата и односу према послу.
VIII

Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
Право учешћа на интерном конкурсу имају државни службеници који су у радном односу на
неодређено време у Привредном апелационом суду; Управном суду; Апелационом суду у Београду;
Вишем суду у Београду; Првом основном суду у Београду; Другом основном суду у Београду и
Трећем основном суду у Београду.
IX

Садржај пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на конкурс треба да садржи: Име и презиме кандидата; датум и место рођења; адресу
становања; контакт телефон, односно e-mail адресу; податке о образовању; податке о радном
искуству са описом послова на којима је кандидат радио.
Докази који се прилажу уз пријаву: Извод из матичне књиге рођених, диплома или уверење
којим се потврђује стучна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту; решење о
распоређивању или премештају на радно место у суду у коме ради; фотокопија радне књижице или
други докази о радном искуству; доказ о познавању рада на рачунару; уверење издато од стране
суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води
кривични поступак, (не старије од 6 месеци) и уверење Министарства унутрашњих послова
Републике Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена од надлежног
органа.
X Адреса на коју се подносе пријаве: Врховни касациони суд, 11.000 Београд, Немањина бр. 9,
са назнаком: „ ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС“.
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XI Начин оглашавања, датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс:
Интерни конкурс је оглашен на огласној табли и на web страници Врховног касационог суда,
као и на огласним таблама судова из којих државни службеници имају право учешћа на конкурсу,
дана 21. јуна 2016. године, а рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања.
XII Државни службеник задужен за давање обавештења: Биљана Мариновић, контакт телефон:
011-363-55-53.
XIII Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

