Република Србија
Mинистарство правде и државне управе
Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ
Број:88-45-1713/13-05-2
Дана: 04.11.2013.године
С У Б О Т И Ц А
МИНИСТРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ,
Управа за извршење кривичних санкција,
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ
На основу члана 254. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гл РС бр.85/05,
72/09 и 31/11), члана 54. Закона о државним службеницима (Сл. гл РС, бр. 79/05, 81/05исправка и 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), као и члана 4. Правилника о
спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење
кривичних санкција (Сл. гл РС, бр. 40/10), те Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција, за Окружни
затвор у Суботици, пов. број 6/2012 од 19.04.2012. године, објављује јавни конкурс за
- попуњавање извршилачких радних места
ПОДАЦИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ:
I.

Орган у коме се радно место попуњава:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ,
Управа за извршење кривичних санкција,
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ
СУБОТИЦА, Парк Рајхл Ференца број 1.
II.

Радна места које се попуњавају:

1. Радно место ШЕФ ОДСЕКА , звање саветник, Одсек за правне и опште послове – 1
извршилац.
Опис послова радног места: Организује и руководи радом одсека, контролише
извршење радних задатака и послова у одсеку; пружа правну помоћ осуђеним лицима;
учествује у раду комисије која спроводи поступак за утврђивање дисциплинске
одговорности осуђених лица; припрема потребне извештаје и предлоге за решења о
превременом пензионисању запослених; припрема и саставља уговоре о повременом и
привременом раду; припрема уговоре о радном ангажовању осуђених лица и стара се о
њиховом извршењу; замењује начелника у његовој одсутности; обавља и друге послове по
налогу начелника.
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
четири године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у
струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду, Закон
о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о јавним набавкама, Закон о извршењу
кривичних санкција, Закон о платама државних службеника и намештеника, Прописи из
области канцеларијског пословања органа државне управе, - усмено; вештине логичког и
аналитичког резоновања
и организационе способности-писмено, стандардизовани
тестови; вештина комуникације-усмено.
2. Радно место ЛЕКАР, звање млађи саветник, Одсек за здравствену заштиту – 1
извршилац.
Опис послова радног места: Учествује у редовним и ванредним прегледима
пацијената; учествује при обиласку пацијената; сарађује са лекаром опште медицине
приликом прегледа нових пацијената и учествује у одређивању трапијског плана;
опсервира опште стање пацијента и презентује га лекару опште медицине; сарађује са
осталим специјалистима консултантима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови:Стечено високо образовање на студијама другог степена (интегрисане
академске студије, академске докторске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање пет година из научне области Медицинске науке, положен државни
стручни испит и једна година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: знање из области рада на радном месту- писмено, писмени рад, вештине
логичког
и
аналитичког
резоновања,
организационе
способности-писмено,
стандардизовани тестови; вештина комуникације, орјентација ка тимском раду и
мотивација за рад-усмено.
3. Радно место МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР, звање референт, Одсек за здравствену
заштиту – 1 извршилац.
Опис послова радног места:Асистира лекару приликом прегледа осуђених лица;
обавља све послове које му одреди лекар, као и друге послове који су општим прописима
утврђени за послове медицинског техничара; по одобрењу лекра врши планирање и
набвку лекова; обавља све послове хигијенске заштите лица и просторија, послове по
налогу лекара и послове у приручној апотеци; обавља административно-техничке послове
и води прописане евиденције у вези са здравственом и хигијенском заштитом лица
лишених слободе; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови:ССС, медицинске струке-смер медицински техничар, положен државни
стручни испит и две године радног искуства.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: знање из области рада на радном месту- писмено, писмени рад, вештине
логичког и аналитичког резоновања, организационе способности - писмено,
стандардизовани тестови; вештина комуникације ка тимском раду и мотивација за радусмено.
III.

Заједничко за сва три радна места:

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде и државне управе, Управа
за извршење кривичних санкција, ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ, Парк Рајхл
Ференца бр. 1., обавезно са назнаком '' за јавни конкурс''.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Бојановић Басарић Снежана,
024/ 555-313 или 024/ 553-361, Окружни затвор у Суботици.
Рок за подношење пријава на конкурс:
- Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику Репубилке Србије'', а конкурс је објављен у

''Службеном гласнику Репубилке Србије'' број 94 од 30.10.2013.године и задњи дан за
пријаву на конкурс је 14.11.2013.године.

-

-

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом ( име и презиме, место рођења и датум, јединствени матични
број, адреса и број телефона, радна биографија са наводима о досадашњем радном
искуству);
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему која
је наведена у условима за радно место;
оверена фотокопија радне књижице;
уврење 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 доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (у степену
стручне спреме из услова конкурса).

Место, дан и време 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, конкурсна комисија ће спровести изборни
поступак у просторијама Окружног затвора у Суботици, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени писменим путем или телеграмом, са адресе наведене у пријавама.
НАПОМЕНЕ:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
У радни однос 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 за које, у складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
Сагласно 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 6 месеци.
Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад
под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Кандидати који конкуришу на два или више радних места подносе појединачне
пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени
захтев кандиката.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у суду или општини, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у ''Службеном гласнику Репубилке Србије'' , и у дневном
листу ''Политика'', и на сајту Министрства правде и државне управе, Управе за извршење
кривичних санкција.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
**** Конкурс се спроводи у складу са Правилником о попуњавању радних места у
Управи за извршење кривичних санкција (''Службени гласник РС '' број 40/2010).

