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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
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На основу члана 12 став 1 тачка 8) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 91/2019), члана 202. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Правилника о ближем
уређивању поступка јавне набавке број XXIV-4-4/20-198 од 03.09.2020. године и
Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције број XXIV-4-4/20-198 од
29.10.2020. године, 28.01.2021. године и 08.02.2021. године,
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3,
Нови Сад, http://www.ugzins.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке која је изузета од примене Закона
Редни број набавке која је изузета од примене Закона: 32
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге
Предмет јавне набавке:
Стручне услуге лица за праћење инвестиционих активности
Опис послова:
1. Координација, планирање, усклађивање и контролисање активности које се спроводе у
циљу реализације инвестиција, издавање радних налога и контрола њихових извршења,
старање о извршавању радних обавеза предвиђених делокругом послова, припрема и
подношење периодичних извештаја и планова рада.
2. Обављање и других послова по налогу начелника, заменика начелника и шефа Сектора
за инвестиције.
Накнада
На име накнаде за извршени посао, Наручилац ће вршити месечну исплату извршиоцу
током 6 месеци у нето износу од 1.044,15 динара по радном дану.
Услови:
1. Кандидат мора да поседује стечено високо образовање из области правне, економске
науке или менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, 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

Критеријум за избор кандидата:
Радно искуство на руководећим местима у јавном сектору (органи јединице локалне
самоуправе, јавна и јавна комунална предузећа).
Кандидат који буде имао највише радног искуства на руководећим местима у јавном
сектору, биће прворангиран.
Резервни критеријум:
Уколико 2 или више кандидата имају једнак број година радног искуства у јавном сектору,
Наручилац ће организовати интервју са тим кандидатима, на основу основу којег ће
извршити одабир кандидата са којим ће закључити уговор о допунском раду.
Начин подношења пријаве, списак документације коју кандидат подноси и рок за
подношење пријаве:
Кандидат подноси следећу документацију:
- Фотокопију дипломе о стеченом образовању
- Радну биографију – CV са наведеним референцама
- Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци наведени у радној
биографији тачни
- попуњен образац пријаве
Рок за подношење пријаве и наведене документације је 29.07.2022. године, а
благовременим ће се сматрати све што пристигне на e-mail адресу: office@ugzins.rs до
12:00 часова.
Приликом слања пријаве и наведене документације, у наслову мејла навести:
''ПРИЈАВА за набавку на коју се закон не примењује - 32 праћење инвестиционих активности''

Стручне услуге лица за

Закључење уговора о допунском раду:
Након истека рока за подношење пријава, Наручилац ће извршити преглед достављене
документације и извршити избор кандидата на основу критеријума за одабир кандидата.
Изабраног кандидата, наручилац ће путем електронске поште обавестити да ће му се
доделити уговор о допунском раду и позвати да одмах приступи закључењу истог.
НАПОМЕНА:
Уколико кандидат одбије да закључи уговор, односно не поступи у складу са претходним
ставом, наручилац ће да закључи уговор са првим следећим кандидатом.
Наручилац ће након избора кандидата објавити:
1. обавештење за добровољну претходну транспарентност и
2. обавештење о додели уговора.

Одељење за јавне набавке
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције

ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Стручне услуге лица за праћење инвестиционих активности

Име (очево име) презиме
Место и општина пребивалишта
Адреса пребивалишта (пун назив) и број
Адреса боравишта (за лица која имају
пријаву боравишта)
Е - адреса
Контакт телефон
Податак о запослењу (навести назив
послодавца и радно место)
Документа која прилажем (навести
таксативно)

Датум подношења пријаве
Потпис подносиоца пријаве

