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ПОДАЦИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
 

 
 I. Орган у коме се радно место попуњава:  
 
 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, Управа 
за извршење кривичних санкција, Београд, ул. Немањина бр. 22-26. 
 
 II. Радна места која се попуњавају 
 

1. Радно место: обезбеђење завода, звање командир - 
приправник,Окружни затвор у Београду - 19 извршилаца. 

2. Радно место : обезбеђење завода, звање командир-
приправник, Специјална затворска болница у Београду-22 
извршиоца 

3. Радно место: обезбеђење завода, звање командир-
приправник, Казнено-поправни завод у Сремској Митровици-
29 извршилаца 

 Место рада:   
За редни број 1. и 2. : место рада Београд, ул. Бачванска 14 
За редни број 3: место рада Сремска Митровица, ул. Фрушкогорска бб; 
 
 Адреса на коју се подносе пријаве:  
 
 Министарство правде и државне управе, Управа за извршење 
кривичних санкција, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком "За 
јавни конкурс". 
 
 Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: 
  Јелена Раковић, тел: 011/363-1193  
   Рок за подношење пријава на конкурс: 
 Рок за подношење пријава истиче дана 28.03.2013. године. 
 
 Услови за рад на радно место обезбеђење завода: 



 2

  На основу члана 256. Закона о извршењу кривичних санкција за 
приправника у Служби за обезбеђење може се примити лице, које поред 
законом утврђених испуњава и следеће услове: да има средњу стручну спрему, 
да је млађе од тридесет година, да је одслужило војни рок са оружјем и да је 
психички и физички способно за вршење службе. За приправника у Служби за 
обезбеђење може се примити и лице до тридесет пет година живота, ако има 
високо, односно више образовање. 
  
 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
   - пријава са биографијом (име и презиме, 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; 
                         - уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело, које се гони по службеној дужности; 
                           
 
                       Сходно наведеном члану Закона о извршењу кривичних санкција 
право учешћа на конкурсу имају кандидати до 30 година живота (1983. годиште 
и млађи), као и кандидати до 35. година живота са стеченим високим 
образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно високим 
или вишим образовањем. 
 
  
 Напомена:  
                        Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или овереној фотокопији од надлежног органа, као и неблаговремене и 
непотпуне пријаве  биће одбачене. 
  Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем 
вршити безбедносну проверу, која ће бити једна од елиминаторних услова да би 
кандидат био позван на проверу психофизичких способности за сва радна места. 
 Кандидати који прођу психофизичку проверу обавезни су да 
изврше проверу здравствене способности у Заводу за заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова у Београду, ул. Дурмиторска бр. 9. 
Кандидат који на лекарском прегледу добије негативан налаз елиминише се из 
даљег поступка пријема кандидата. 
                        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                              
                            
 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. 
 
                                                                                                   


