
На основу члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи ( ,,Сл. Гласник РС,, 
бр.129/2007 ), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ 
број 3/2008, 5/08, 5/13 и 13/13), и на основу склопљеног Уговора са Делегацијом Европске Уније за 
реализацију пројекта „Унапређење рада локалне пореске администрације“ уговора број UNOPS-
EP-2015-Grant-016 од 20.03.2015.године програма „Европски прогрес“ Општинско веће општине 
Бабушница расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ САРАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ 
ВРЕМЕНОМ ДО КРАЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ“ 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ 

У циљу успешне рализације пројекта „Унапређење рада локалне пореске администрације“ и 
унапређења управљања јавним финасијама на територији општине Бабушница кроз унапређење 
система информисања грађана о активностима локалне пореске администрације и ажурирања 
статистичке базе података неопходно је ангажовање спољних сарадника.  

II АНГАЖОВАНА ЛИЦА 

1. Спољни сарадник за унос података и координирање активности...............................1 извршилац 
на период од 7 месеци. 

2. Спољни сарадник за рад на терену.................................................................................4 извршиоца 
на период од 5 месеца. 
 

III УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ САРАДНИКА 

1. Кандидати за радно место под редним бројем један морају испунити следеће услове: 

- да је лица пунолетно и пословно способно; 
- да има стечен  VII1 степен стручне спреме, дипломирани економиста (4-6 године); 
- миниму 2 године радног искуства на пројектима које је реализовала Делегација Европске 

Уније на територији општине Бабушница. 
- Возачку дозволу Б категорије. 

2. Кандидати за радно место под редним бројем два морају испунити следеће услове: 

- да је лица пунолетно и пословно способно; 
- да има минимално завршену средњу школу (3 или 4 године) 
- Возачку дозволу Б категорије. 

IV МЕСТО РАДА 

За радно место под редним бројем један  општина Бабушница, Ратка Павловића 1, 18330 
Бабушница а за радно место под редним бројем два рад на терену на целој територији општиине 
Бабушница. 

 

 



V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Докуметација за подношење пријаве: 

- Извод из матичне књиге рођених 
- Радну биографију (CV) 
- Оверену фотокопију дипломе 
- Оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије 

 
VI КОМИСИЈА 

 
Одлуком Општинског већа општине Бабушница биће образована Комисија за спровођење јавног 
позива и одабир ангажованих лица по позиву за ангажовање спољних сарадника за реализацију 
пројекта „Унапређење рада локалне пореске администрације“ програма „Европски прогрес“. 

 
VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 
Јавни позив биће објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање и општине 
Бабушница, као и на званичном сајту општине Бабушница www.babusnica.rs. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања позива и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања. 
Лице задужено за давање обавештења по јавном конкурсу је Иван Димитријевић, контакт 
телефон: + 381 10 385 112, канцеларија 41, општина Бабушница. 
 

VIII АДРЕСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 

Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком Комисији за „Јавни позив 
за избор спољних сарадника за ангажовање на реализацији пројекта „Унапређење рада локалне 
пореске администрације“ програма „ Европски прогрес“. 

 

 

 

Бр. 06-67-7/2015-3 

У Бабушници  30.06.2015. године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 

           

                     ПРЕДСЕДНИК 

         Саша Стаменковић 

         ________________________ 

 


