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ПОДАЦИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
 

 
 I. Орган у коме се радно место попуњава:  
 
 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, 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,  
Казнено-поправни завод у Београду - 150 извршилаца. 
 Место рада: Казнео-поправни завод у Београду, ул.Зрењанински 
пут б.б. 
 Адреса на коју се подносе пријаве:  
 
 Министарство правде, Управа за извршење кривични 
санкција, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком "За јавни 
конкурс". 
 
 Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: 
 Сања Пешић Дамљановић, тел: 011/363-1193, Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција. 
   Рок за подношење пријава на конкурс: 
 Рок за подношење пријава је 20 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у "Службени гласник Републике Србије" . 
 
 Услови за рад на радно место обезбеђење завода: 
 Према Закону о извршењу кривичних санкција за приправника у 
Служби за обезбеђење може се примити лице које, поред законом утврђених 
услова за пријем у радни однос у државном органу испуњава и следеће услове: 
да је млађе од двадесет и пет година, одлужило војни рок са оружјем, има 
средњу школску спрему и психички и физички је способно за вршење службе. 
 
 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 



 2

   - пријава са биографијом 
 - 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; 
  - потврду да је кандидат одслужио војни рок са оружјем;под 
редним бројевима  
 - да има мање од 25 година, тј. лица рођена 1985. године и млађи.  
 
  
 Напомена:  
  Управа за извршење кривичних санкција службеним путем 
вршити безбедносну проверу која ће бити једна од елеминаторних 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. 
 Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или овереној фотокопији од надлежног органа, као и неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   


