На основу чланa 9 Закона о Правосудној академији(Службени гласник РС бр. 104/2009), и
члана 10 Статута Правосудне академије, Управни одбор Правосудне академије
расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
За избор директора Правосудне академије
Орган у коме се попуњава радно место: Правосудна академија у Београду, ул. Теразије
бр. 41, Београд
Радно место које се попуњава:
1. Радно место : Директор
Опис послова радног места:
Директор Академије представља и заступа Академију; координира и организује рад
Академије; извршава одлуке Управног одбора и Програмског савета; руководи стручном и
техничком службом Академије; стара се и одговара за законитост рада и коришћење и
располагање имовином Академије; стара се о јавности рада Академије; обавља и друге
послове утврђене законом и Статутом Академије.

Oпшти услови за запослење:
Учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му
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 (чл. 45.ст.1.
Закона о државним службеницима).

Посебни услови:
- 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
4 године - најмање 7 година радног искуства на руководећим и високо стручним
пословима - знање најмање једног светског језика - рад на рачунару.
Место рада: Правосудна академија у Београду , ул. Теразије бр. 41, Београд,
Адреса на коју се подносе пријаве: Правосудна академија у Београду , ул. Теразије бр.
41, Београд,, са назнаком: "За јавни конкурс".
Рок за подношење пријава је петнаест дана и почиње да тече наредног дана од дана када
је јавни конкурс оглашен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“
Пријава на конкурс мора да садржи:
- име и презиме учесника, датум и место рођења, ЈМБГ, адреса становања, контакт
телефон или е-маил адреса.
Уз пријаву на конкурс учесника је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу
или овереној фотокопији:
- диплома о стеченом високом образовању
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
-уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење да против
учесника конкурса није покренута истрага или подигнута оптужница ( не старије од шест
месеци).
- и радну биографију
Трајање радног односа: радни однос се заснива на одређено време , на период од пет
година.
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата:
У изборном поступку оспособљеност, знање и вештине кандидата проверавају се усмено.
Време и место провере знања и вештина кандидата, чије су пријаве благовремене,
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, одредиће се накнадно о чему ће кандидати бити благовремено обавештени
путем телефона или на други погодан начина.

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереним
фотокопијама - непотпуне пријаве, те неблаговремене или неразумљиве пријаве биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет адреси Правосудне академије у Београду
akademija@pars.rs, на порталу е- управе, на огласној табли Правосудне академије у
Београду, на интернет адреси и публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“.

