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Министарство правде и државне управе, Управа за извршење кривичних санкција, 
Окружни затвор у Панчеву 

оглашава јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места 

 
                          I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде и државне 
управе, Управа за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Панчеву, ул. Његошева 6 
 
                          II Радна места која се попуњавају:  
 
   1.  Радно место за здравствену заштиту, звање саветник-1 извршилац 
Услови:  Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог 
степена (интегрисане академске студије, академске докторске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, положен  државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци. 
  

2. Радно место за медицинско техничке послове, звање референт-1 извршилац 
Услови: ССС, медицинске струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног 
искуства у струци. 
 
            У изборном поступку се проверава: За радно место под бројем 1-2: знање из области 
здравствене заштите осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција -усмено; вештина 
комуникације и мотивација за рад-усмено;  
            Место рада: Окружни затвор у Панчеву,  ул. Његошева 6 
 Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде-Управа за извршење 
кривичних санкција, Окружни затвор у Панчеву,  ул. Његошева 6, са назнаком „за јавни конкурс“                   
 Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Чукић  013/333-998; 
 Рок за подношење пријава на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. Конкурс је објављен у "Службеном гласнику РС" бр.97/2013 од 06.11.2013.године и рок 
за подношење пријава истиче дана 21.11.2013. године. 
 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  
 -пријава са биографијом (име и презиме, место рођења, радна биографија, јединствени матични 
број, адреса и број телефона) 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за стручну 
спрему која је наведена у условима за радно место;  
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности (не старије од 30 дана); 
-оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству у струци (у степену стручне 
спреме из услова конкурса);   



- уверење о положеном државном стручном испиту; 
 Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Окружног затвора у 
Панчеву, Његошева 6. 
 О дану и времену када ће се спровести изборни поступак са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, учесници конкурса биће обавештени писменим путем или 
телеграмом, на адресе наведене у пријавама. 
Напомена: 
 Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса 
није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа. 
 У радни однос у Управи за извршење кривичних санкција не може се примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на 
безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице које не испуњава захтеве 
безбедносне провере, те ће Управа за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Панчеву, 
службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254. Закона о извршењу 
кривичних санкција. 
 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног органа, 
биће одначене. 
 Радни однос се заснива на неодређено време. 
 Сходно члану 64. Закона о државним службеницима, кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци.  
 Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под 
условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. 
 Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата. 
 Овај конкурс се објављује у «Службеном гласнику РС», дневном листу «Политика» и на 
сајту Министарства правде и државне управе-Управе за извршење кривичних санкција. 
 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 
 

 
 
 

 
  


