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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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         Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

На основу члана 54. Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 – испр., 
64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 4. 
Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја 2018. године, 51 број: 
112-7101/2018 од 27. јула 2018. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд 

Рок за подношење пријава: од 12.09.2018. до 20.09.2018. 
године 

Радна места која се попуњавају: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1) Радно место лекар специјалиста 
психијатар или неуропсихијатар

у Групи Е за лечење осуђених и притворених 
лица од акутних психијатријских и 
неуролошких болести, у Служби за 

здравствену заштиту, у звању самостални 
саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне области Медицинске науке на академ-
ским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму од 
најмање 420 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, положен државни струч-
ни испит или стручни испит у области здравствене зашти-
те, положен специјалистички испит из неуропсихијатрије 
или психијатрије и најмање пет година радног искуства  на 
истим или одговарајућим пословима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место за послове медицинског 
техничара

у Одсеку И за лечење соматских болести,
у звању референта

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња 
школа, медицинске струке, општи смер, положен државни 
стручни испит или стручни испит у области здравствене 
заштите и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима. 

3) Радно место за медицинско-техничке 
послове

у групи Е за лечење оболелих од акутних 
психијатријских болести, звање референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња шко-
ла, медицинске струке, општи смер, положен државни струч-
ни испит или стручни испит у области здравствене заштите и 
најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима

4) Радно место за медицинско-техничке 
послове

у групи Д за обавезно лечење наркомана, 
звање референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, медицинске струке,општи смер, положен државни 
стручни испит или стручни испит у области здравствене 
заштите и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5) Радно место за медицинско-техничке 
послове у ЕЕГ кабинету

звање референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња шко-
ла, медицинске струке, општи смер, положен државни струч-
ни испит или стручни испит у области здравствене заштите, 
положен испит за едукацију из ЕЕГ-а, најмање две године рад-
ног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима

Место рада: Београд, Бачванска 14

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У НИШУ

6) Радно место на пословима јавних 
набавки

у Служби за обуку и упошљавање, звање 
саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука или из научне области 
економске науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци.

У изборном поступку се проверава: познавање Законa 
о јавним набавкама – усмено; вештина комуникације - 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Ниш 

III КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У СОМБОРУ

7) Инструктор дрвне струке, референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, 
дрвопрерађивачке или шумарске струке, положен државни 
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци .

У изборном поступку се проверава: познавање Законa 
о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина кому-
никације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Сомбор

IV ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРАГУЈЕВЦУ

8) Радно место инструктор домар, звање 
референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, техничке струке, положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: познавање Законa 
о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина кому-
никације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Крагујевац.

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом (име и презиме, радна биогра-
фија, јединствени матични број, адреса и број телефона) 

- заједничко за сва радна места; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству - заједничко за сва 
радна места; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених  - заједничко за сва радна мес-
та; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наве-
дена у условима за радно место  - заједничко за сва радна 
места; уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по служ-
беној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва 
радна места; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство у струци) - заједничко за сва радна места; оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де радне дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у 
радном односу - заједничко за сва радна места; оргинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту у области здраствене заштите или оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту (кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Ускладу 
са чланом 101.Закона о државним службеницима државни 
стручни испит нису дужни да полажу државни службени-
ци који су здраствени радници или здраствени сардници у 
Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези 
да полажу или су пложили стручни испит у области здрас-
твене заштите; доказ о положеном специјалистичком испи-
ту из неуропсихијатрије или психијатрије у оргинали или 
овереној фотокопији - за радно место под редним бројем 
1, изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко 
за сва радна места - заједничко за сва радна места. 

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Документа о чињеницама о којиме се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или код јавног бележника. Сви 
докази прилажу се на српском језику, односно уколико су 
на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

VI Општи услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (члан 45. став 1. Закона о државним службе-
ницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253. 
став 4. Закона о извршења кривичних санкција („Службени 
гласник РС“, број 55/14)  прописано је  да се у радни однос у 
Управи не може примити лице које је осуђено због кривич-
ног дела које се гони по службеној дужности, лице против 
кога се води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безус-
ловну казна затвора у трајању дужем од три месеца и лице 
за које, у складу са прописима којима је уређено вршење 
безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

Администрација и управа 
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VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама Казнено-поправног 
завода у Београду - Падинској Скели, Казнено-поправног 
завода у Пожаревцу - Забели, Окружном затвору у Чачку, у 
седишту Управе у Београду.

О дану и времену спровођења изборног поступка кандида-
ти ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на кон-
такте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим 
пријавама.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

X Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел.  
011/363-11-93.

XI Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, 
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата заснива на стручној оспо-
собљености, знању и вештинама, кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место на које кон-
куришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 
254. Закона о извршењу кривичних санкција. Обавештавају 
се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз 
писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу еУправе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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.

БЕОГРАД

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
Београд

На основу члана 54. став 1. и члана 55. ст. 1. и 2. Зако-
на о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/2007, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 3. и 
члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), члана 5. Правилника о попуњавању извршилач-
ких радних места и положаја у Административној канцела-
рији Државног већа тужилаца (,,Службени гласник РС”, бр. 
12/12 и 132/14) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава, 51 број: 112-7101/2018 од 27. 
јула 2018. године, Државно веће тужилаца оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
Орган у коме се радно место попуњава: Државно 
веће тужилаца, Београд, Ресавска 42

Извршилачко радно место које се попуњава:

Радно место за аналитичко-планске 
послове

звање млађи сарадник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради предлога финансијс-
ког плана за јавна тужилаштва за плате и текуће расходе; 
учествује у изради одлуке о расподели средстава јавним 
тужилаштвима; припрема годишње и месечне планове 
извршења буџета јавних тужилаштава за плате и текуће 
расходе; прати утрошак средстава у односу на одлуку о 
расподели и прати утрошак плана извршења буџета јавних 
тужилаштава; припрема базе података за израду анализа 
праћења извршења буџета; врши контролу рачуноводстве-
не исправности и веродостојности финансијске докумен-
тације коју припрема; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару, држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање орга-
низације и рада јавних тужилаштава и Државног већа тужи-
лаца, познавање прописа из канцеларијског пословања 
и финансијско-рачуноводствених прописа – провера кроз 
усмени разговор са кандидатима; вештина комуникације, 
логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште 
културе – провера кроз усмени разговор са кандидатима; 
познавање рада на рачунару – утврдиће се увидом у доказ 
о познавању рада на рачунару, односно практичним радом 
на рачунару.

Трајање радног односа и место рада: Радни однос засни-
ва се на неодређено време, а место рада је Београд, Ресавска 
42.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

Садржина пријаве на јавни конкурс: Пријава на јавни 
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавр-
шавању и посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити свoјеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и дру-

ги акти из којих се може утврдити на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство); доказ о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; сертификат или други доказ 
о познавању рада на рачунару; доказ - потврда, решење 
да кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа, 
издата од стране државних органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу; уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, не старије од шест месеци); 
Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
једницама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама (изузев уверења да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци, која не може бити старија од шест месеци).

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном 
поступку (,,Службени гласник РС”, број 18/16), прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима и уверење да 
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, дос-
тави Образац 1 - Изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац 1 - Изјава се налази на интернет презентацији 
Државног већа тужилаца (http://www.dvt.jt.rs/konkursi/)  

Адреса на коју се подносе пријаве: Државно веће 
тужилаца, 11000 Београд, Ресавска 42, са назнаком: ,,За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

Лице које је задужено за обавештење о јавном кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Оливера Кијевча-
нин, контакт телефон: 011/311-31-86.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије пријаве буду благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне и пријаве уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, изборни поступак ће се спро-
вести у просторијама Државног већа тужилаца, Београд, 
Ресавска 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити накнадно обавештени. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат 
без положеног државног стручног испита прима се на рад 
под условом да тај испит положи до окончања пробног 
рада. 

Овај оглас се објављује на интернет презентацији 
Државног већа тужилаца, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, на порталу еУправе, на оглас-
ној табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.

Администрација и управа  

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – 
исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), 
чланa 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима („Службени 
гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 
1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-12426/2016 од 28. децембра 2016. године, 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-1683/2018 од 28. фебруара 2018. године и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-5659/2018 од 28. јуна 2018. године Министар-
ство спољних послова оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ

СПОЉНИХ ПОСЛОВА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26 
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за послове надовере 
докумената, у звању саветник 

(извршилац)
Група за легализацију и матичне књиге, 

Одељење за конзуларне послове, Сектор за 
конзуларне послове

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит и посебан 
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање 
eнглеског језика односно другог званичног језика Уједиње-
них нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво), позна-
вање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о матичним књи-
гама, Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа - 
усмено; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за информатичко-
техничку подршку, у звању млађи 

саветник
Одељење за визну политику (Визни центар), 

Сектор за конзуларне послове
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање посеб-
них програма за информатичко-комуникациону опрему.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање посеб-
них програма за информатичко-комуникациону опрему 
(Microsoft Office, основе база података - SQL Server, основе 
ASP.NET, основе рачунарских мрежа – VPN, виртуелизација) 
- писмено и усмено; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место интерног ревизора, у 
звању самостални саветник

Група за интерну ревизију, ужа унутрашња 
јединица изван састава сектора

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и посебан испит; поло-
жен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сек-
тору; најмање 5 година радног искуства у струци, од чега 
најмање 3 године радног искуства на пословима ревизије, 
финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским 
пословима; знање eнглеског језика односно другог зва-
ничног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: 
напредни ниво); познавање основних програма за рад на 
персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о државној управи, 
Закона о ревизији и Закона о буџетском систему - усмено; 
вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за непокретну имовину 
ДКП, у звању самостални саветник

Одсек за непокретну имовину, грађевинске 
послове и занатске услуге, Одељење за 
имовинско-правне послове, Генерални 

секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и посебан 
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основ-
них програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о јавној својини, 
Уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокрет-
ностима за потребе ДКП Р Србије - усмено; вештине кому-
никације - усмено.

5. Радно место за покретну имовину 
Министарства и ДКП, у звању млађи 

саветник
Одсек за покретну имовину и набавке, 

Одељење за имовинско-правне послове, 
Генерални секретаријат

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образо-
вање из научне области економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима; положен државни стручни испит и посе-
бан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног 
језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни 
ниво); познавање основних програма за рад на персоналном 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског јези-
ка односно другог званичног језика Уједињених нација на 
нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних про-
грама за рад на персоналном рачунару - практичним радом 
на рачунару; познавање Закона о јавним набавкама, Закона о 
јавној својини - усмено; вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за подршку пословима 
јавних набавки у Министарству и ДКП, у 

звању саветник (извршилац)
Одсек за покретну имовину и набавке, 

Одељење за имовинско-правне послове, 
Генерални секретаријат

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит и посебан испит; знање 
eнглеског језика односно другог званичног језика Уједиње-
них нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); позна-
вање основних програма за рад на персоналном  рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о јавним набавкама, 
Закона о буџетском систему - усмено; вештине комуника-
ције - усмено.

7. Радно место за обрачун зарада 
запослених у Министарству, у звању 

млађи саветник
Одсек за извршење буџета, Одељење 
за финансијске послове, Генерални 

секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима;  положен 
државни стручни испит и посебан испит;  знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основ-
них програма рада на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о систему плата 
запослених у јавном сектору, Закона о платама државних 
службеника и намештеника - усмено; вештине комуника-
ције - усмено.

8. Радно место за аутоматску обраду 
докумената, у звању млађи саветник

Политички архив, Одељење за 
административне и архивске послове, 

Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има 
положен стручни испит из архивистике; знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основ-
них програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи 
Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском 

Администрација и управа
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пословању органа државне управе и Уредбе о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе - 
усмено; вештине комуникације - усмено.

9. Радно место за аутоматизацију 
политичке архиве, у звању саветник 

(извршилац)
Политички архив, Одељење за 

административне и архивске послове, у 
Генералном секретаријату

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит и посебан 
испит и пожељно да има положен стручни испит из архи-
вистике; најмање 3 године радног искуства у струци; знање 
eнглеског језика односно другог званичног језика Уједиње-
них нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); позна-
вање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи 
Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе и Уредбе о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе - 
усмено; вештине комуникације - усмено.

10. Радно место за одабир и обраду 
докумената, у звању самостални 

саветник
Група за обраду и сређивање докумената, 
Одељење за административне и архивске 

послове, Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит и посебан 
испит и пожељно да има положен стручни испит из архи-
вистике; најмање 5 година радног искуства у струци; знање 
eнглеског језика односно другог званичног језика Уједиње-
них нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); позна-
вање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи 
Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе и Упутство о канце-
ларијском пословању органа државне управе - усмено; 
вештине комуникације - усмено.

11. Радно место за аутоматизацију 
пословања, у звању саветник 

(извршилац)
Библиотека, Одељење за административне и 
архивске послове, Генерални секретаријат

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и посебан 
испит и пожељно да има положен стручни библиотекар-
ски испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
знање eнглеског језика односно другог званичног језика 
Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво) 
и пожељно знање француског, немачког или руског језика; 

познавање основних и посебних програма за рад на персо-
налном рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи 
Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе и Уредбе о електрон-
ском канцеларијском пословању органа државне управе - 
усмено; вештине комуникације - усмено.

12. Радно место за пословног секретара, 
у звању сарадник

Одељење за персоналне и правне послове, 
Генерални секретаријат

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит и посебан испит; најмање 3 годинe рад-
ног искуства у струци; знање eнглеског језика односно 
другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 
(Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за 
рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу B1 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања 
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредба о електронском канцеларијском 
пословању органа државне управе) - усмено; вештине 
комуникације - усмено.

13. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Одељење за Европу, Сектор за билатералну 
сарадњу

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, положен државни стручни испит и посебан испит; нај-
мање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања 
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредба о електронском канцеларијском 
пословању органа државне управе) - усмено; вештина 
комуникације - усмено.

14. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Одсек за људска права из система 
УН и хуманитарна питања, Сектор за 

мултилатералну сарадњу
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, положен државни стручни испит и посебан испит; нај-
мање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања 
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредба о електронском канцеларијском 
пословању органа државне управе) - усмено; вештина 
комуникације - усмено. 

15. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Сектор за Европску унију
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, положен државни стручни испит и посебан испит; нај-
мање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања 
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредба о електронском канцеларијском 
пословању органа државне управе) - усмено; вештина 
комуникације - усмено. 

16. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Одељење за конзуларне послове, Сектор за 
конзуларне послове

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, положен државни стручни испит и посебан испит; нај-
мање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања 
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредба о електронском канцеларијском 
пословању органа државне управе) - усмено; вештина 
комуникације - усмено. 

17. Радно место за административне 
послове, у звању референт

Одељење безбедности, Генерални 
секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, положен државни стручни испит и посебан испит; нај-
мање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање енглеског 
језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних 
програма за рад на персоналном рачунару - практичним 
радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања 
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе, Уредба о електронском канцеларијском 
пословању органа државне управе) - усмено; вештина 
комуникације - усмено. 

Заједничко за сва радна места

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
спољних послова Републике Србије, Одељење за персо-
налне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 
24-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Рад-
мила Бошковић, телефон: 011/306-8250, од 10.00 до 13.00 
часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
(шест) месеци.

Администрација и управа  
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VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс 
за радна места: потписана пријава са наводом радног 
места за које се конкурише, биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству, као и о избору језика који 
кандидат жели да полаже (енглески, француски, шпански, 
руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка опре-
дељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спрема; 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 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство). 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 

разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним 
радним местима, прва провера у изборном поступку и то 
провера знања енглеског језика односно другог званич-
ног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг 
ниво) и В2 (Vantage: напредни ниво), обавиће се почев од 
10. октобра 2018. године у Министарству спољних послова, 
Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити 
обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве теле-
фона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе 
изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-ад-
ресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организо-
вана безбедносна провера. Свака фаза наведених провера 
је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/ уве-
рење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, 
у делу ,,Јавни конкурс за попуњавање извршилачких рад-
них места”.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа. 

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном органу, 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног и посебног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место на које кон-
куришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе. 

Званични језици Уједињених нација су: енглески, фран-
цуски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су 
у обавези да у својим пријавама наведу један од наведе-
них језика који желе да полажу у оквиру обавезне провере 
знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), биће одбаче-
не.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
спољних послова: www.mfа.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених рад-
них места.

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.

Администрација и управа

Највећа понуда слободних послова на једном месту



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


