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Оглас за попуну радног места  бр. 30-3-26/2017-IV-05 – раднице у 

вешерници у оквиру пројекта ''Помоћ у кући за старе и особе са 

инвалидитетом у општини Бач'' 

 
Општинa Бач реализује пројекат ''Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом у 

општини Бач'' у оквиру програма развоја ефикасних услуга у области образовања и социјалне 

заштите на локалном нивоу који финансира Европска унија, а који спроводи Министарство 

финансија – сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Циљ 

пројекта је унапређење стандардних социјалних услуга на локалном нивоу које ће омогућити 

адекватну социјалну заштиту и инклузију рањивих група становништва са фокусом на старе 

особе и особе са инвалидитетом. 

Општина Бач расписује оглас за попуну радног места – радницe у вешерници. 

Број извршилаца: 3 

Место рада: Бач 

Врста посла: рад на одређено време (уговор о делу), пуно радно време (8 сати дневно). 

Запослење је ограничено на период трајања (имплементације) пројекта, а најканије до 

06.12.2018. 

Опис послова и задатака: 

1. машинско прање веша; 

2. пеглање веша; 

3. сортирање/слагање веша; 

4. одржавање хигијене вешернице; 

5. вођење уредне евиденције о потрошњи материјала у вешерници; 

6. вођење уредне евиденције о количинама опраног веша; 

Неопходно је да кандидаткиње испуњавају следеће услове:  

1. Минимум основно образовање; 

2. Дуготрајно незапослене женске особе; 

3. Није неопходно радно искуство али је пожељно искуство у сличним пословима; 

4. Пребивалиште на територији општине Бач; 

5. Од кандидата се захтева висок степен уредности у раду, висок степен радне 

ефикасности и висок степен озбиљности и одговорности. 

Документација која се прилаже као пријава за посао: 

1. Попуњен образац пријаве; 

2. Копија дипломе као доказ о завршеном степену образовања; 

3. Потвреда са евиденције НСЗ да је особа незапослено лице. 
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Заинтересоване кандидаткиње своје пријаве са пратећом документацијом дужне су 

доставити у затвореној коверти поштанским путем или лично на адресу: Општина Бач, 

Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, са назнаком ''Не отварати – пријава на оглас за 

раднице у вешерници''. 

За све додатне информације, кандидаткиње могу контактирати контакт особу у Општинској 

управи Бач која је задужена за пројекат: Никола Бањац, тел. 021/770-075, лок. 149, e-mail: 

nikola.banjac@bac.rs.  

Конкурс је отворен до 15.09. 2017. године до 15:30 часова. Контактиране ће бити само оне 

кандидаткиње који буду ушле у ужи избор. 

Непотпуне или пријаве примљене након назначеног рока неће бити узете у разматрање.  
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