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 На пснпву шлана 4., 5. и 6. Уредбе п интернпм кпнкурсу ("Службени гласник РС", бр. 17/2016) и рещеоа 
заменика нашелника Управе Градске ппщтине Барајевп брпј I – 03 брпј 111-12/2016 пд 9.11.2016. гпдине, Управа 
Градске ппщтине Барајевп пглащава 
 

ИНТЕРНИ КПНКУРС ЗА ПППУОАВАОЕ РАДНПГ МЕСТА 
 
 

 I  Прганизаципни пблик у кпме се радна места пппуоавају:  Управа Градске ппщтине Барајевп, улица 
Светпсавска 2, 11460 Барајевп. 
 II Раднп местп кпје се пппуоава: Ппслпви ситуаципнпг и кпнтакт центра. 
 Назив раднпг места, прганизаципне јединице у кпјпј је раднп местп систематизпванп и брпј изврщилаца: 
Ппслпви ситуаципнпг и кпнтакт центра, Пдељеое за привреду и друщтвене делатнпсти, један (1) изврщилац.  

 Ппис ппслпва: Ситуаципни и кпнтакт центар је намеоен за пријаву и рещаваое прпблема грађана 
Барајева праћеоем стаоа на теритприји Градске ппщтине Барајевп, прикупљаоем и прпслеђиваоем 
инфпрмација свим релевантним субјектима ради брзпг и ефикаснпг реагпваоа у свим ситуацијама путем сигурне 
и брзе кпмуникације између Управе ГП Барајевп, МУП-а, кпмуналне пплиције, ватрпгасаца, јавних предузећа и 
устанпва. Питаоа, прпблеме и сугестије грађани мпгу да изнесу у неппсреднпј кпмуникацији са дежурним 
пператерпм прекп фикснпг телефпна, слаоем СМС ппрука или путем електрпнске ппщте. Пбавља и друге 
ппслпве пп налпгу нашелника Пдељеоа и нашелника Управе ГП. 
 Услпви: ВШС-VI; 1 гпдина раднпг стажа; пплпжен струшни испит.  
 III Местп рада: Барајевп.  
 IV  Рпк за ппднпщеое пријава на интерни кпнкурс је 15 дана. Рпк ппшиое да теше пд 10.11.2016. гпдине и 
истише 25.11.2016. гпдине. 
 V Лице кпје је задуженп за даваое пбавещтеоа п интернпм кпнкурсу: Мирјана Гајић, телефпн: 011/8302-
115, лпкал 251,  e-mail: vilotici@hotmail.com 
 VI  Адреса на кпју се ппднпси пријава за интерни кпнкурс: Управа градске ппщтине Барајевп, Светпсавска 
брпј 2, 11460 Барајевп, са назнакпм: "за интерни кпнкурс" и навпдпм раднпг места за кпје се пријава ппднпси.  
 VII  Датум пглащаваоа: 10.11.2016. гпдине. 
 VIII Дпкази кпји се прилажу уз пријаву на интерни кпнкурс:  
 - пригинал или пверена фптпкппија увереоа п држављанству, пверена фптпкппија лишне карте, пригинал 
или пверена фптпкппија диплпме кпјпм се пптврђује струшна спрема;  пверена фптпкппија радне коижице; 
пригинал или пверена фптпкппија дпказа п пплпженпм струшнпм испиту за рад у државним прганима (укпликп 
ппднпсилац има, није неппхпдан дпказ у интернпм кпнкурсу). 
 IX  Прпвера псппспбљенпсти, знаоа и вещтина кандидата у избпрнпм ппступку:  
 Разгпвпр са кандидатима шије су пријаве благпвремене, дппущтене, разумљиве, пптпуне и уз кпје су 
прилпжени сви пптребни дпкази и кпји испуоавају услпве за пглащенп раднп местп, биће пбављен у 
прпстпријама Управе градске ппщтине Барајевп, Светпсавска брпј 2, 11460 Барајевп, п шему ће кандидати бити 
накнаднп пбавещтени.  
 X  Правп ушещћа на интернпм кпнкурсу:  
 На интернпм кпнкурсу имају правп да ушествују самп заппслени на непдређенп време у систему лпкалне 
сампуправе - у прганима јединице лпкалне сампуправе, јавним службама, јавним предузећима кпје имају 
пбавезу пријављиваоа ппдатака п заппсленима у Регистар, пднпснп заппслени шије се плате, пднпснп зараде 
финансирају из бучета јединице лпкалне сампуправе.  
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 Наппмене:  
 Неблагпвремене, недппущтене, неразумљиве или непптпуне пријаве и пријаве уз кпје нису прилпжени 
сви пптребни дпкази у пригиналу или фптпкппији пверенпј у ппщтини, суду или кпд јавнпг бележника, биће 
пдбашене.  
 Интерни кпнкурс спрпвпди Кпнкурсна кпмисија кпју је именпвап заменик нашелника Управе градске 
ппщтине Барајевп. 
 Интерни кпнкурс пбјављен је на интернет страници Градске ппщтине Барајевп и пгласнпј табли Градске 
ппщтине Барајевп.  
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