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 На основу члана 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу ("Службени гласник РС", бр. 17/2016) и решења 
заменика начелника Управе Градске општине Барајево  I-03 број 111-16/2016 од  03.01.2019.године, Управа 
Градске општине Барајево оглашава: 
 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 
 
 

 I  Организациони облик у коме се радна места попуњавају:  Управа Градске општине Барајево, улица 
Светосавска 2, 11460 Барајево. 
 II Радно место које се попуњава: Послови заштите животне средине 
 Назив радног места, организационе јединице у којој је радно место систематизовано и број извршилаца: 
Послови заштите животне средине,Одељење за привреду и друштвене делатности, (1)један извршилац..  

 Опис послова: Прати стање и предлаже мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју 
Општине , спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју у 
складу са актима града, стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима, Учествује у изради локалних акционих планова у области заштите животне 
средине , сарађује са невладиним организацијама и удружењима грађана у еколошкој области,остварује сарадњу 
са надлежним установама и институцијама;обавља послове ЕКО повереника; прати активности установа и 
организација које се старају о заштићеним природним добрима и подручјима под заштитом. Обавља и друге 
послове по налогу начелника Управе градске општине и начелника Одељења. 

 Услови: ВСС; 5 година радног ислуства у струци; положен државни стручни испит.  
 III Место рада: Барајево.  
 IV  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече од 04.01.2019. године и 
истиче 19.01.2019. године. 
 V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Едита Муса, телефон: 0648756066, 
e-mail: editapoverenik@yahoo.com 
 VI  Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Управа градске општине Барајево, Светосавска 
број 2, 11460 Барајево, са назнаком: "за интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.  
 VII  Датум оглашавања: 04.01.2019. године. 
 VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  

 -оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија 
решења о распоређивању; усмено ће се вршити провера рада на рачунару. 

 IX  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:  
 Разговор са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће обављен у 
просторијама Управе градске општине Барајево, Светосавска број 2, 11460 Барајево, о чему ће кандидати бити 
накнадно обавештени.  
 X  Право учешћа на интерном конкурсу:  
 На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне 
самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима које имају 



обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.  
 Напомене:  
 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће 
одбачене.  
 Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао заменик начелника Управе градске 
општине Барајево. 
 Интерни конкурс објављен је на интернет страници Градске општине Барајево и огласној табли Градске 
општине Барајево.  
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