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Б а р а ј е в о 
 
 
 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 111-1-1/2020. од 18.02.2020.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 вођења јавних инвестиција 
 Назив радног места, организационе јединице у којој је радно место систематизовано и број извршилаца: 
Послови вођења јавних инвестиција ,Одељење за планирање,инвестиције и развој, (1)један извршилац.  

 Опис послова: Учествује у припреми програма, планова анализа, информација и извештаја из делокруга 
Одељења. Учествује у изради пројектних задатака за израду пројектне документације, увођење извођача у посао 
у име инвеститора; извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој динамици 
реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења инвестиција; 
остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; Учествује у провери грађевинске 
документације – привремених и окончане ситуације; прати реализацију извођења грађевинских радова и 
учествује у пријему обављених радова.У пословима текућег и инвестиционог одржавања врши преглед, контролу 
и оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, преглед, контролу и оверу испостављених ситуација или 
рачуна од стране извођача радова. Учествује у пословима који се односе на поступке обједињене процедуре 
електронским путем, стратешко планирање, усаглашавање планског развоја и дефинисање приоритета за 
планско уређивање на територији јединице локалне самоуправе, припремање предлога за партнерске пројекте 
са суседним општинама и градовима, округом, регионом и пројеката прекограничне сарадње;  праћење промена 
и процеса у простору, предлагање промене доношења и стављање ван снаге планских докумената, подршка 
изради програма за израду планова и припремање одлуке о изради планова, координација, праћење рада и 
сарадња са носиоцима израде планова, провера усклађености планова у току израде са плановима шире 
просторне целине, законом и подзаконским актима, преглед, оглашавање и спровођење процедуре јавног увида 
и припрема извештаја о јавном увиду, мониторинг и евалуација стратешких  и планских докумената,  сарадња са 
струковним организацијама, републичким институцијама за просторно планирање, сарадња и по потреби 
учествовање у раду Комисије за планове, праћење и спровођење међународних конвенција, декларација и 
споразума у области просторног планирања и одрживог развоја. Обавља и друге послове по налогу начелника 
одељења и начелника Управе Градске општине. 

 Услови: ВСС; 1 година радног искуства 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 20.02.2020. године и 
истиче 05.03.2020. 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: 20.02.2020. 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.  
 
 
         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
        УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
             Тихомир Јелић 
 


