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             На основу члана  11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 95/16), члана 94. и члана 102.  и члана 
103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-
др.закон, 95/2018-др.закон ), Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број 112-5314/2019 од 29. маја 2019. године, Начелник општинске управе Општине 
Бачка Паланка, објављује: 
 

      
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
 

 
 Расписује се јавни конкурс за попуњавање радног места у Општинској 
управи Општине Бачка Паланка, у Одељењу за привреду систематизована у 

Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске 
управе општине Бачка Паланка,  правобранилаштва општине Бачка Паланка и 
посебним стручним службама бр. III-110-1/2019 од 13. марта 2019. године и 
Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Општинске управе општине Бачка Паланка,  
правобранилаштва општине Бачка Паланка и посебним стручним службама бр. III-
110-3/2019 од 19. јуна 2019. године (у даљем тексту:Правилник)  и то : 
 

             I 
 
      Радно место: Инспектор заштите животне средине, са звањем саветник - 
један извршилац 
 
       Услови: Стечено високо образовање из научне области инжењерства заштите 
животне средине, биолошке науке или биотехничке науке, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковних студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 



од најмање четири године, или на специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, положен испит за инпектора и најмање три године 
радног искуства у струци. 
 

                     Опис послова: Обавља инспекцијски надзор над повереним пословима у 

погледу примене Закона о заштити животне средине, закона о поступању са 
отпадним материјалима, закона о процени утицаја на животну средину, закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, закона из 
области заштите од буке и ваздуха и одлука Скупштине општине из ове области, а 
у вези прописаних мера и услова заштите животне средине, доноси решења, 
предлаже мере и стара се за њихово спровођење, подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ. 
Иницира доношење и израђује нацрте аката које доносе органи општине из 
области заштите животне средине, остварује сарадњу са другим државним 
органима и инспекцијама.Обавља и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца. 
 
 
 
 
       Орган у коме се радно место попуњава:  

Општинска управа општине Бачка Паланка 
 

 
       Трајање радног односа:  

Радни однос на неодређено време. 
 
 

              II 

 Место рада за радна места из тачке I овог решења је  Бачка Паланка, улица 

Краља Петра I бр.16. 

 
 

III 
 
 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

 -Пријава са кратком биографијом; 
 -Попуњена изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; 
 -Уверење о држављанству Републике Србије,( не старије од 6 месеци) 
 -Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија); 
 -Доказ о стручној спреми (oригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема); 



 -Уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија); 
 -Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у Општинској управи општине Бачка Паланка (оригинал или 
оверена фотокопија); 
 -Уверење да кандидату раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног односа (оригинал или оверена фотокопија); 
 -Потврда о радном стажу (оригинал или оверена фотокопија); 
            -Уверење о положеном испиту за инспекторе (оригинал или оверена 
фотокопија) . 
 

IV 
 
 Провера оспособљености, знања и вештина кандидата: 
 Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку 
обавља се само са оним кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне уз коју су проложени сви потребни докази за наведено радно 
место. Провера стручних знања кандидата за оба радна места врши се из области 
познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, 
прописа о канцеларијском пословању и управни поступак, познавање прописа 
везани за радно место које се попуњава и др.  

Провера стручних знања кандидата врши се усменим разговором. 
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се обавештење 
телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су 
навели у пријави. 
 

V 

 
  Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 

петнаест дана и почиње да тече наредног дана од дана када је обавештење о 
јавном конкурсу објављено у дневним новинама "Дневник". 
 

VI 
 
 Лице задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Јелена 

Малиновић,  телефон: 021/2101138, канцеларија 32. 
 

VII 
 
 Адреса на коју се подносе пријаве (у затвореном коверту): Општинска 

управа Општине Бачка Паланка, 21400 Бачка Паланка, Краља Петра I бр.16., са 

назнаком “За јавни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи 

општине Бачка Паланка“.  



 
VIII 

 
 Датум објављивања јавног конкурса: 28.08.2019.године. 
 

 
IX 

 
 Јавни конкурс објављује  се на интернет презентацији општине Бачка 
Паланка  www.backapalanka.rs . 
 
 
 НАПОМЕНА: Јавни конкурс ће спроводити Конкурсна комисија коју је 

именовао начелник Општинске управе Oпштине Бачка Паланка.  
 
 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
конкурсна комисија ће одбацити закључком. 
 
 Кандидат који буде изабран дужан је да, по ступању на рад, достави 
лекарско уверење о општој здравственој способности за рад.   
 
 
 
                                                                                          Начелник 
                                                                                  Општинске управе 
                                                                        Рајка Појужина, дипл.правник. 
                                                         

 


