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Удружење судија прекршајних судова РС  за потребе пројекта „Дефинисање јасне каријерне 

позиције судијских помоћника, побољшање транспарентности њиховог статуса у правосуђу 

у светлу нових уставних промена (Defining a Clear Career   Position  of Judicial Assistants, 

Improvement  ofTransparency and Their  Status  in  the  Judiciary in  the  Light  of   the New 

Constitutional Changes)”, који реализује у сарадњи са Удружењем судијских и тужилачких 

помоћника Србије, а уз подршку УСАИД Пројекта владавине права расписује: 

КОНКУРС 

За Експертa/Консултантa који ће у периоду Јануар – Април 2019. године на пројекту бити 

ангажовани на следећим пословима: 

-Идентификација и каталогизација свих послова које судијски  помоћници  тренутно 

обављају у вишим и апелационим  судовима. 

-Анализа добијених резултата  у вези са тренутним задацима и у односу на њих, припрема 

документа о функционалном положају судских помоћника у правосудном систему Србије. 

-Идентификација и каталогизација свих задатака који би се могли поставити у 

надлежност судских помоћника у вишим и апелационим судовима. 

Услови: 

-Најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима на пројектима. 

-Познавање правосудног система Србије, рада виших и апелационих судова и рада судијских 

помоћника. 

-Одлично познавање енглеског језика (писано и усмено). 

-Одлично познавање рада на рачунару (Word, Excel, коришћење електронске поште и 

интернета). 

-Кандидати не смеју бити из редова државних службеника. 

Сви заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве (радне биографије на енглеском 

језику са пропратним писмом) на е-маил адресу danijelajankovic@usudprek.org.rs , најкасније до 

петка 28.12.2018. године. 

Биће контактирани само кандидати који прођу први круг селекције. 
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Association of the Misdemeanor Court Judges of RS (AMJ) for the purpose of project " Defining a 

Clear Career   Position of Judicial Assistants, Improvement ofTransparency and Their Status in the 

Judiciary in the Light of   the New Constitutional Changes ", which is implemented in cooperation with 

the Association of Judicial and Prosecutorial Assistants of Serbia, and with the support of the USAID 

Rule of Law Project, invites: 

Expert / Consultant who will be engaged in the above mentioned project in the period January - April 

2019 for following job: 

- Identifying and cataloguing all the  tasks  currently performed by the judicial assistants in Higher 

and Appeleate Courts. 

- Analyzing the findings related to   the   current   tasks   and according to them, preparing a 

document   on   the   functional position  of   judicial   assistants in Higher and Appeleate Courts in 

Serbia. 

- Identifying and cataloguing all the   tasks   which   could   be placed   under   the   jurisdiction of 

judicial assistants from Higher and Appeleat Courts. 

Conditions: 

-At least one year experience on the same or similar jobs on projects. 

- Knowledge of the judicial system of Serbia, work of Higher and Appeleate Court  and work of judicial 

assistants. 

-Excellent  knowledge of English (written and oral) 

-Computer literacy (Word, Excel, use of e-mail and Internet) 

-Candidates must not be from civil servants 

All interested candidates can send their applications (CV in English with accompanying letter) to e-

mail danijelajankovic@usudprek.org.rs , no later  than Friday 28.12.2018. 

Only short list of candidates will be contacted. 
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