
                           

                                

  

 

         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 

гласник РС, бр.17/2016), начелник Градске управе града Ниша оглашава 

 

 

ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 

     Градска управа града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем 

интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава 

радно место:  

„послови мониторинга животне средине“ у Градској управи града Ниша, 

Секретаријату за зашиту животне средине    

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: израда нацрта Програма који се односи на праћење стања 

животне средине (мониторинг) на територији Града Ниша, нацрта Програма 

који се односи на додатна мерења и активности у животној средини у случају 

хемијског удеса, по указаној потреби и по налогу инспекције, нацрта Програма 

који се односи на превенцију загађења и побољшање квалитета животне 

средине од интереса за Град Ниш, нацрта Програма који се односи на 

Истраживачко-развојне програме и пројекте у вези унапређења и заштите 

животне средине, нацрта Програма који се односи на образовне активности, 

едукације, штампање пропагандног материјала, промоцију, јачање свести о 

потреби заштите животне средине и осталих програма и пројеката у складу са 

Законом о заштити животне средине, сарадња са стручним организацијама и 

институцијама за израду програма, обилазак локација са којих ће се вршити 

узорковање или где ће се вршити  мерење, анализа локација са којих се вршило 

узорковање или мерење у претходним годинама из достављених извештаја, 

евидентирање и израда табеларног пописа изабраних локација, консултације и 

сарадња са пружаоцима услуга, припрема и достављање документације и 

нацрта Програма надлежним органима на мишљење и сагласност, достављање 

документације и нацрта Програма Градском већу на доношење, припрема 

документације за учешће на пројектима у области заштите и унапређења 

животне средине, израда презентација и извештаја о реализованим 

активностима у области мониторинга, израда текстова и обавештења која се 

објављују на сајту, израда дописа или обавештења за потребе реализације 

програма, израда Закључка и доставног акта којим се упућује сваки 

појединачни  Програм Градском већу Града Ниша на разматрање и доношење, 

израда Решења које се упућује Градоначелнику Града Ниша, којим одобрава 

финансирање сваког појединачног Програма или Пројекта, присуство на 

локацијама приликом узимања узорака или вршења мерења – заједно са 

пружаоцима услуга који ове активности реализују, израда записника са 

обиласка локација приликом узимања узорака или вршења мерења, контрола на 

терену извршења уговорених услуга и квалитета извршене услуге пружаоца 



услуга,у било које време и без претходне најаве, у складу са потписаним 

уговорима и израда записника, провера сваког примљеног појединачног 

месечног извештаја о извршеним мерењима или радовима и контрола садржаја 

елемената достављеног извештаја – усклађеност реализованих обавеза са 

програмом, уговором и законском регулативом, систематизација примедби на 

достављени месечни извештај и израда захтева за измену и допуну месечног 

извештаја, разматрање допуњеног/измењеног месечног извештаја, провера 

сваког примљеног појединачног годишњег извештаја праћења стања чинилаца 

животне средине (мониторинг) и контрола елемената годишњег извештаја – 

усклађеност реализованих обавеза са програмом и са актуелном законском 

регулативом, систематизација примедби на достављени годишњи извештај и 

израда захтева за измену и/или допуну годишњег извештаја, пријем и 

разматрање допуњеног/измењеног годишњег извештаја, припрема и 

достављање података о квалитету животне средине Агенцији за заштиту 

животне средине на месечном и годишњем нивоу и објављивње истих на сајту, 

прикупљање, евидентирање и ажурирање податaкa – за регистар извора 

загађивања животне средине,  вођење електронске евиденције о реализацији 

свих Програма, припрема и израда месечних Екобилтена по фазама за квалитет 

ваздуха, површинских вода, земљишта, нивоа буке, нивоа нејонизујућих 

зрачења, радионуклида у земљишту и др. у складу са извршеним мерењима и 

испитивањима на месечном нивоу, израда Годишњег Извештаја о квалитету 

животне средине на основу достављених појединачних извештаја о испитивању 

и мерењу различитих параметара животне средине на годишњем нивоуи 

обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

    Услови за рад на радном месту: 

 

     ОПШТИ УСЛОВИ: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има 

прописано образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим 

прописом и актом о систематизацији радних места, да није правноснажно 

осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да раније није 

престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине 

или јединци локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 

 

 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких наука 

или природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци 

     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 



у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 

на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 

 

     Место рада: Ниш, Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту 

животне средине 

 

      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 

огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 

 

      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Јадранка 

Пејчић, број телефона 018/ 504-484.     

          

      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Секретаријат за послове управе и 

грађанска стања, ул.Николе Пашића број 24. 

 

     Датум оглашавања: 09.08.2017. године  

 

     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  

          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 

радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 

оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 

оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 

осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 

или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 

државном органу; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 

стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или оверена 

фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, 

решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном 

спремом је стечено радно искуство); доказ да му раније није престајао радни 

однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и доказ да је 

лице у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе 

самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, 

јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, 

привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне 

самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, 

односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета 

јединице локалне самоуправе. 

        Уколико кандидат нема положен државни стручни испит, а буде изабран 

по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање државног стручног испита. 

        Уверење о држављанству и уверењe надлежне полицијске управе о 

неосуђиваности не смеју бити старија од  шест месеци.            

     Провера знања  и вештина кандидата у изборном поступку:  



 

      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 усмено проверавена назначена знања и вештине, 

о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 

 

      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 

неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 

самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 

од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 

у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 

запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 

финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 

      Напомена: 

 

       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 

није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 

недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 

 

       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 

Градске управе града Ниша. 

      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 

огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 

Нишу.   

 

 

 

 

 

 

 


