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 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016 и др закон, и 47/2018), у складу са  
Уговором о гранту закљученог са Министарством финансија – Сектор за 
уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Општине Бачка Паланка 
(Координатор) и Општине Бач у вези спровођења пројекта „Имовина локалне 
самоуправе као потенцијал за одрживи локални економски развој'' број уговора о 
гранту 48-00-00032/2016-28-3  од 21. децембра 2018. године. На основу Одлуке о 
ангажовању пет (5) сарадника на терену за попис јавне својине на Пројекту „Имовина 
локалне самоуправе као потенцијал одрживог економског развоја“ број 020-4-118/2019-

III од дана 07.05.2019. године и на основу Решења председника Општине о 
образовању Комисије за избор сарадника на терену за попис јавне својине број 
020-4-117/2019-III  од 06.05.2019. године, Комисија за избор сарадника на терену 
за попис јавне својине  оглашава 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор 5 сарадника на терену за попис јавне својине на 

територији општине Бач у оквиру пројекта „ Имовина локалне 

самоуправе као потенцијал за одрживи локални економски 

развој“ 

 Позивају се незапослена лица са подручја Општине Бач која се налазе у евиденцији  

Националне службе за запошљавање – Филијала Бач, да се пријаве на јавни позив за 

избор сарадника на терену за попис јавне својине на територији општине Бач.  

      Пописивачи ће бити ангажовани у попису јавне својине на територији општине Бач, у 

оквиру спровођења Пројекта „Имовина локалне самоуправе као потенцијал за одрживи 

локални економски развој''. 

 Основни задаци пописивача: 

- да присуствује обуци за пописиваче јавне својине; 

- да се детаљно упозна са методолошко-организационим и другим упутствима 

Општине Бач у вези са пописом јавне својине; 

- да изврши попис свих објекта у јавној својини општине Бач. 

  Општи услови које кандидат треба да испуњава: 

- да је држављанин Републике Србије (за изабрана лица Комисија прибавља 
уверење по службеној дужности); 

- да станује на територији општине Бач, за коју се пријављује за пописивача 
(прилаже се копија личне карте) 

- да има најмање 18 година живота 
- да има завршену средњу школу – III или IV степен стручне спреме (прилаже се 

копија дипломе) 
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- да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница 
(за изабрана лица Комисија прибавља уверење по службеној дужности). 

Посебни услови које кандидат треба да испуни: 

- познавање рада на рачунару (MS Office, интернет)  

По избору кандидата, Уговор о обављању привремених и повремених послова биће 

потписан између Општине Бачка Паланка (Координатора пројекта)  и сваког пописивача, 

у складу са важећим прописима – најдуже на период од 120 радних дана. 

Приликом одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности. 

Начин пријављивања: 

Кандидати се пријављују путем попуњавања обрасца пријаве за учешће у Пројекту 
„Имовина локалне самоуправе као потенцијал одрживог економског развоја“. Од 
пријављених кандидата, на основу општих и посебних услова и територијалне 
распоређености биће изабрани сарадници за рад на терену за попис јавне својине.  

Документација коју је потребно доставити уз пријаву: 

- фотокопија личне карте/очитана лична карта или пасоша; 
- фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал на увид); 
- уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута 

оптужница (прибавља се по службеној дужности); 
- уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање, 
- Уверење о држављанству (Комисија прибавља по службеној дужности). 

 

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

     Пријаве се подносе Комисији за избор сарадника на терену за попис јавне својине у 

периоду од 09.05. до 23.05. 2019 године на Писарници Општинске управе Бач, радним 

данима у времену од 07 до 15 часова (адреса: Општинска управа Бач, Трг др Зорана 

Ђинђића 2) или поштом на адресу Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 

21420 Бач са назнаком ''Пријава за избор сарадника на терену за попис јавне својине''.  

Лице задужено за давање обавештења о јавном позиву је: Никола Бањац. 

Све информације могу се добити на телефон: 021/770-075 лок. 149   

                  

Председник 
Комисије за избор сарадника  

(пописивача јавне својине) 

Марина Хорват, с.р. 

 


