РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство правде и државне управе
Управа за извршење кривичних
санкција
Број: 111-00-3100/2013-03
Датум:15.04.2013.године
Београд

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, Управа
за извршење кривичних санкција, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, расписује
конкурс за попуњавање радних места:
1. Управник Казнено-поправног завода у Нишу, звање виши
саветник
Место рада : Ниш, ул. Милке Протић бб
2. Управник Казнено-поправног завода у Сремској
Митровици
Место рада: Сремска Митровица, ул. Фрушкогорска бб
Услови за радна места 1. и 2. : Седам година радног искуства
на пословима извршења санкција, у правосуђу, адвокатури, војсци или
полицији, после стеченог високог образовања из стручне, односно научне
области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука
или Природно-математичких наука или Техничко-технолошких наука, или
Војна или Криминалистичко-полицијска академија или Факултет безбедности ,
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) ,
односно на основним студијама у трајању од четири године, положен државни
стручни испит.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из
области Закона о извршењу кривичних санкција-усмено, вештина логичког и
аналитичког резоновања-путем стандардизованих тестова;
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 07.05.2013. године.
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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;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривично дело, које се гони по службеној дужности;
-потврда о радном искуству на пословима извршења санкција, у
правосуђу, адвокатури, војсци или полицији, у трајању од најмање седам
година, после стеченог високог образовања;
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.
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.

