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    Прекршајни суд у Сомбору
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    Дана: 08. 01. 2020. године

     Сомбор

На основу одредби чланова 54 и 55 Закона о државним службеницима ("Сл. гласник
PC" бр. 79/05, 81/05- испр., 83/05- испр., 64/07, 67/07- испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и
95/18), одредби члана 9. став 1.  Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних
места  у  државним  органима  ("Сл.  Гласник  PC"  бр.  2/19),  а  у  складу  са  Правилником  о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сомбору посл.
бр. Су.бр. I-9 2/19 од 08.03.2019. године и од 30.08.2019. године, вф председника Прекршајног
суда у Сомбору, судија Снежана Николајев оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  РАДНОГ МЕСТА ПРАВОСУДНОГ СТРАЖАРА У

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У СОМБОРУ

I Орган у коме се радно место попуњава Прекршајни суд у Сомбору,  Сомбор, Трг
Цара Уроша бр. 1. 

II Радно место:  Правосудни стражар, намештеник IV врсте-1 извршилац
Опис послова: врши послове утврђивања идентитета и разлога доласка лица у

Суд, по потреби  претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити
безбедност лица и  имовине, забрањује улазак у просторије Суда лицима са оружјем,
опасним оруђем, под  дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрањује
неовлашћеном лицу улаз у одређене просторије Суда, удаљава из просторија Суда лице
које се не придржава његове  забране или омета ред и мир, задржава лице затечено у
вршењу кривичног дела које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавештава
органе унутрашњих послова,  штити од напада  просторије  Суда, другим радњама штити
имовину и лица у просторијама Суда, сачињава писмени извештај у случају употребе
средстава принуде у који уноси  податке о лицу против кога је средство принуде
употребљено и разлозима за употребу, врши послове везане за заштиту од пожара и по
налогу председника и секретара Суда обавља и друге послове (нарочито послове везане за
загревање  просторија у Одељењу суда у Оџацима).

Услови:  Средња стручна спрема, III или IV степена друштвеног, техничког или
природног  смера, здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање
ватреним оружјем, најмање једна година радног искуства, познавање законских и других
прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

III Место рада Оџаци, Сомборска бр. 21. 
IV Стручне оспособљености,  знање и вештине које  се  проверавају у изборном

поступку: познавање прописа – Правилника о правосудној стражи – разговор са учесницима
јавног  конкурса  провериће  се  усмено;  вештина  комуникације,  логичког  и  аналитичког
резоновања, креативности и елоквенције – непосредно, кроз усмени разговор са учесницима
јавног конкурса.



V  Општи  услови  за  рад  на  радном месту:  држављанство  Републике  Србије;  да  је
учесник конкурса пунолетан; да  има прописану стручну спрему и испуњава остале услове
одређене  законом,  другим  прописом  и  правилником  о  унутрашњем  уређењу  и
систематизацији  радних  места  у  државном  органу; да  учеснику  конкурса  раније  није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45. став 1. Закона о државним
службеницима).

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са контакт адресом и
бројем телефона на прописаном обрасцу, лична и радна биографија, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци, да учеснику конкурса
раније није престао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног
односа (само за лица која су била запослена у државним органима), доказ о стручној спреми,
доказ  о  радном  искуству  (потврде,  решења,  фотокопија  радне  књижице  и  други  акти),
лекарско уверење о посебној здравственој психофизичкој способности за обављање послова
радног места правосудног стражара које подразумева руковање ватреним оружјем; доказ о
обучености за руковање ватреним оружјем (уверење); изјава у којој се кандидат опредељује
да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо њега.

Одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Службени Гласник
Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по  захтеву  странке  орган  може  да  врши  увид,  прибавља  и  обрађује  личне  податке  о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно  је  да  кандидат  попуни  пријаву (Образац  ).  Образац можете  преузети  на
интернет презентацији Прекршајног суда у Сомбору у оквиру обавештења о јавном конкурсу
или лично у соби 25, „Зграда Жупаније“ Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1 . Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви  докази  се  прилажу  у  оригиналу  или  фотокопији  која  је  оверена  код  јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама).

Сви  докази  прилажу се  на  српском језику,  односно  уколико  су  на  страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 VII Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве на конкурс Рок за
подношење  пријава  на  конкурс  је  осам  дана  од  дана  оглашавања  јавног  конкурса  у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и сајту Прекршајног суда у
Сомбору  http://www.so.pk.sud.rs/. 

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу. 
VIII  Адреса  на  коју  се  подносе  пријаве  на  јавни  конкурс: Прекршајни суд  у

Сомбору, 25000 Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1. , са назнаком: ,, За јавни конкурс”. 
IX Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и

вештина  кандидата  у  изборном  поступку: Кандидати  чије  пријаве  буду  благовремене,
допуштене,  потпуне,  разумљиве  и  уз  које  су  приложени  сви  потребни  докази  и  који
испуњавају  услове  за  оглашено  радно  место,  о  месту,  дану  и  времену  процене  стручне

http://www.so.pk.sud.rs/


оспособљености, знања и вештина, биће обавештени накнадно. 
X Лице које је задужено за обавештење о конкурсу: секретар суда Горан Ђокић,

контакт телефон: 025/421- 494 
XI Напомене: 
За оглашено радно место радни однос се заснива на неодређено време  и закључује

уговор о раду. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које

нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној општини, суду
или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Обавештавају  се  учесници  јавног  конкурса  да  ће  се  документација  враћати
искључиво  уз писмени захтев учесника.

Прекршајни суд у Сомбору не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола,
вере,  националности  и  етничког  порекла  или  инвалидитета.  Конкуренција  се  заснива  на
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. 

Овај  оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сомбору, на
огласној табли суда и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

   ВФ   ПРЕДСЕДНИКА
ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У СОМБОРУ
           СНЕЖАНА НИКОЛАЈЕВ


