РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Београд

На основу члана 49. став 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 – исправка, 64/07 , 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17.
став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Одлуке
Народне скупштине Републике Србије-Одбора за административно-буџетска и мандатноимунитетска питања, о давању сагласности за заснивање радног односа са новим лицима у
Стручној служби Заштитника грађана 21 број 112-4955/13 од 17.1.2014. године, Заштитник
грађана оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

I Орган у коме се радно место попуњава
Заштитник грађана, Београд, Делиградска 16
II Радна места која се попуњавају:

1. радно место – помоћник генералног секретара, Сектор за поступање по притужбама,
положај друге групе – један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет, најмање 9 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање домаћих и
међународних прописа из области заштите људских слобода и права и посебно прописа који се
односе на заштиту права и слобода рањивих категорија грађана, познавање рада државних
органа, органа државне управе, организација обавезног социјалног осигурања, као и рада
међународних органа и организација - усменим путем, знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, знање енглеског језика - увидом у доказ о стеченом знању енглеског језика.

2. радно место – помоћник генералног секретара, Сектор за унапређење људских и
мањинских слобода и права, положај друге групе - један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет или други факултет друштвених наука,
најмање 9 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског
језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање домаћих и
међународних прописа из области заштите људских слобода и права и посебно прописа који се
односе на заштиту права и слобода рањивих категорија грађана, познавање рада државних
органа, органа државне управе, као и рада међународних органа и организација, познавање
процедуре оцене уставности и законитости пред Уставним судом, познавање процедуре израде
предлога закона и измена закона пред Владом и Народном скупштином - усменим путем,

знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, знање енглеског језика - увидом у
доказ о стеченом знању енглеског језика.

3. радно место за нормативно - правне послове, звање виши саветник, Одељење за
систематска нормативно – правна питања, Сектор за унапређење људских и мањинских
слобода и права - један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет, најмање 7 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање домаћих и
међународних прописа из области заштите људских права и слобода, познавање рада
државних органа, установа и невладиних организација, као и рада међународних
организација, познавање процеса доношења нових закона и измена закона, познавање
процедуре оцене уставности пред Уставним судом - усменим путем, знање рада на рачунару практичним радом на рачунару, знање енглеског језика - увидом у доказ о стеченом знању
енглеског језика.

4. радно место за стручну подршку у поступку по притужбама, звање самостални саветник,
Одељење за добру управу, Сектор за поступање по притужбама- два извршиоца
Услови за рад на радном месту: Правни факултет или други факултет друштвених наука,
најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског
језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање рада органа
државне управе, органа локалне самоуправе, познавање начела општег управног поступка усменим путем, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, знање енглеског
језика - увидом у доказ о стеченом знању енглеског језика.

5. радно место за израду извештаја, звање самостални саветник, Одељење за израду извештаја
и публикација, Сектор за унапређење људских и мањинских слобода и права – један
извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет или други факултет друштвених наука,
најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског
језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање рада државних
органа, установа и невладиних организација, као и рада међународних органа и организација
и односа Републике Србије према овим органима - усменим путем, знање рада на рачунару практичним радом на рачунару, знање енглеског језика - увидом у доказ о стеченом знању
енглеског језика

6. радно место – шеф Одсека за кадровске послове, звање самостални саветник, Одсек за
кадровске послове, Сектор за опште послове - један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање домаћих и
међународних прописа из области рада и радних односа, заштите на раду и запошљавања
особа са инвалидитетом, познавање рада и надлежности органа државне управе - усменим

путем, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, познавање енглеског језика увидом у доказ о стеченом знању енглеског језика.

7. радно место за подршку, звање млађи саветник, Одељење за права националних мањина,
Сектор за поступање по притужбама – један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет или други факултет друштвених наука, 1
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика,
знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање домаћих и
међународних прописа у области права нациналних мањина, познавање рада и надлежности
органа државне управе - усменим путем, знање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару, знање енглеског језика - увидом у доказ о стеченом знању енглеског језика.

III Општи услови за запослење
Држављанство 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.
IV Место рада
Београд, Делиградска 16
V Адреса на коју се подносе пријаве
Заштитник грађана, Београд, Делиградска 16, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу
Аида Мурић: 011/2068-159,
Слободан Мацура: 011/2068-158 Сектор за опште послове.

VII Рок за подношење пријава на конкурс
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми ( диплома, уверење ); исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); фотокопија радне
књижице; доказ о стеченом знању енглеског језика и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Када се подноси пријава за попуњавање положаја они који немају положен државни стручни
испит дужни да доставе доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.

IX Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у
изборном поступку
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту провера
оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Стручне
службе Заштитника грађана, Београд, Делиградска 16, по истеку рока за пријаву на конкурс о
чему ће кандидати бити и појединачно обавештени.

Напомене:
-

-

-

радни однос на извршилачким радним местима се заснива на неодређено време;
рад на положају се заснива на период од пет година;
кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од 6 месеци;
кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под
условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада;
кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту;
кандидати који конкуришу на два или више радних места подносе појединачне пријаве
за свако од радних места за које подносе пријаву и у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражена документа;
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве
биће одбачене;
приликом избора међу кандидатима који испуњавају мерила прописана за избор,
водиће се рачуна о заступљености припадника националних мањина, полова и особа са
инвалидитетом у укупној структури запослених у органу.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику РС“ и дневном листу „Данас“.
*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.

