
Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција 
 
Јавни конкурс за попуњавање радних места  
 
Назив услуге  
 
Јавни конкурс – Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција 
 
Орган у коме се радна места попуњавају  
 
Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција, Београд, Немањина 
22-24 
 
Рокови  
 од 03.11.2014. године до 18.11.2014. године  
 
Радна места која се попуњавају: 
 

1. Радно место: повереник за извршење алтернативних санкција, звање саветник: 
- за канцеларију у   Прокупље, место рада:  Прокупље-1 извршилац; 
- за канцеларију у  Краљеву, место рада  Краљево-2 извршиоца 

      -     за канцеларију у Новом  Пазару, место рада: Нови Пазар-1 извршилац; 
      -     за канцеларију у  Крушевцу-место рада:  Крушевац-1 извршилац; 
      -     за канцеларију у Јагодини, место рада Јагодина -1 извршилац; 
      -     за канцеларију у  Неготину, место рада Неготин-1 извршилац 

2. Радно место:  васпитач, звање саветник у  у КПЗ у Нишу, место рада  Пирот, за   
обављање послова у канцеларији за алтернативне санкције у  Пироту-1 извршилац; 
3. Радно место:  васпитач, звање саветник у ОЗ у Зрењанину, место рада: Зрењанин, 
за обављање послова у канцеларији за алтернативне санкције у Зрењанину; 
 4. Радно место:  за корективно –социјални рад, звање саветник у  ОЗ у Зајечару, 
место рада  Зајечар, за обављање послова у канцеларији за алтернативне санкције у  
Зајечару-1 извршилац; 

 
Услови (за радно место под бројем 1., 2. и 3) :  Стечено високо образовање из научне 
области Политичке науке - смер социјална политика, или из стручне области 
Специјалне едукације и рехабилитације или из стручне области Филозофија - смер 
психологија, андрагогија или социологија, 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, најмање три године радног искуства у струци.     
   
Услови (за радно место под бројем 4.): Стечено високо образовање из научне области 
Политичке науке – смер за  социјални рад и социјалну  политику, или из стручне  
области Филозофија - смер  за  социологију, 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, најмање три године радног искуства у струци.   
     



У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера  – усмено. 
 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- пријава са биографијом (име и презиме, 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); потврда треба да је издата од послодавац и да 
садржи радно место и период, као и стручну спрему и звање из дипломе на којим 
пословима је кандидат радио. 
 
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 Управе за извршење кривичних санкција, о чему ће 
учесници конкурса  бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у 
пријавама. 
 
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде – Управа за извршење 
кривичних санкција, Немањина 22-26, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс“.  
  
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Сања Пешић Дамљановић и 
Игор Кулачин, тел. 011/363-11-93.  
  
Напомена:  
 
Приликом  подношења пријаве за радна места кандидати су дужни да наведу број 
радног места и  канцеларију - односно место рада за које конкуришу. Кандидати који 
конкуришу за више канцеларија, односно радних места, дужни су да поднесу пријаву за 
сваку канцеларију за коју конкуришу, са назнаком уз  коју пријаву су доставили 
комплетну документацију. 
 
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, у складу са чланом 254. Закона о извршењу кривичних санкција. 
 
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 на сајту е управе, у листу „Послови“, 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. 
 
Корисни линкови  
http://www.uiks.mpravde.gov.rs/ 
 
Правни основ  
 
Члан 54. Закона о државним службеницима („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005,81/2005, - 
испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) 
Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4813/2014 од 27.06.2014. 
године. 
 


