
Република Србија  
АП Војводина  
ОПШТИНА КУЛА  
Председник Општине Кула  
 
Кула, Лењинова 11 
Број:   
Датум:   
 
Предмет: ПОЗИВ  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА АНГАЖОВАЊЕ МЕНАЏЕРА НА ПРОЈЕКТУ  НА 
ПРОЈЕКТУ „ЛОКАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ НА ТРЖИШТЕ РАДА У ОПШТИНИ КУЛА“ 

Донатор пројекта:  Немачка развојна сарадња  

Имплементациони партнер:  GIZ 

Носилац пројекта:Општина Кула – јединица локалне самоуправе 

Партнер на пројекту:  Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ општине Кула –невладина 
организација 

Основни Циљ: Повећање запошљивости, запошљавања и стварање прихода повратника, Рома, 
особа са инвалидитетом и других тешко запошљивих група 

Специфични циљеви: Кроз идентификацију компетенција, обука и подстицање за запошљавање и 
самозапошљавање као и кроз програме радног ангажовања ће се оспособити најмање 40 особа за 
добијање посла отвореном тржишту, те ће се омоогућити заопшљавање и стварање прихода за 
најмање 30 представника повратника, Рома и особа са инвалидитетом и других тешко 
запошљивих група. 

Циљне групе: Повратници, Роми (становници ромских насеља), особе са инвалидитетом и друге 
социјално угрожене особе; 30 особа из циљне групе; чланови породица 30 запослених (више од 
120 лица); локална заједница и локални предузетници 

Очекивани резултати пројекта: 

• 120 потенцијалних корисника учествује у истраживању потреба и мотивације и 
идентификацији капацитета  

• најмање 40 корисника који су укључени у дубинску процену капацитета и радних 
потенцијала 

• 25 локалних компанија које учествују у истраживању потреба  на тржишту рада 
• креиран наставни план и програм за стручно оспособљавање за најмање 4 радна места 

која задовољавају потребе тржишта рада 
• 40 особа које ће похађати стручну обуку 
• креирање и објављивање јавног позива за материјалну подршку послодавцима за 

запошљавање корисника 



• до 10 запослених корисника код познтог послодавца 
• до 10 запослених корисника кроз самозапошљавање уз менторску и материјалну подршку 
• до 15 корисника ангажованих у посебној радно-рехабилитационој радионици 
• дизајниран и објављен документарн филм и брошура 
• једна почетна и једна завршна конференција 

ПОЗИЦИЈЕ, ЗАДАЦИ И ТРАЖЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ АПЛИКАНТА 

1. ПОЗИЦИЈА:  МЕНАЏЕР ПРОЈЕКТА  

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД АНГАЖОВАЊА:  12.12.2021. до 31.10.2022. године 

ВРСТА АНГАЖОВАЊА: Уговор о делу (спољашњи сарадник носиоца пројекта ) 

ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (Словима: један) 

ОПИС ПОСЛА:  

• Реализација свих потребних активности за  имплементацију пројекта, израду оперативног 
плана активности  

• Припрема извештаја наративних и финансијских према донатору и имплементационом 
партнеру  

•  Праћење рада  координација и управљање пројектним тимом,   активностима  пројекта и 
осигурање квалитета рада као и одговорност за реализацију индикатора и очекиваних 
резултата пројекта  

• Креирање и одржавање пројектних распореда, стварање листе одговорности и описа 
посла за оне који су укључени у пројекат,  

• архивирање пројектног материјала 
• Комуницирање са донатором, имплементационим партнером, носиоцем и партнерском 

организацијом 
• Обезбеђивање да се све активности пројекта реализују према предвиђеној временској 

динамици и према процедурама које је одобрио донатор и имплементациони партнер  
• Планирање активности пројекта у складу са предвиђеном динамиком 
• Интерно одобравање свих процедура и документације на пројекту (финансијске, 

програмске, документације за набавке као и материјала за промоцију пројекта)  
• Извршилац је дужан да обавља и друге посове по налогу наручиоца односно општине Кула 

донатора или имплементационог партнера а у вези са реализацијом пројекта  
• Координира рад свих сарадника на пројекту  
• Најмање 5 година у искуству у раду на програмима који су имали за корисничке групе 

рањиве групе ( ОСИ, повратнике или Роме)  

 

 



 

ТРАЈАЊЕ :  Менаџер пројекта се ангажује у периоду од 12.12.2021 до 31.10.2022 године, и то у 
обиму рада 78 дана, где је радни дан 8 часова, односно 624 радна сата.  

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИФИКАЦИЈА: 

• Висока стручна спрема у области друштвено-хуманистичких наука: психологија, 
дефектологија, социјални рад 

• Најмање пет  година искуства у раду на пројектима,  или програмима за међународне или 
домаће донаторе на позицији координатора пројекта  или експерта  

• Познавање енглеског језика конверзацијски ниво усмене и писане комуникације  
• Најмање 5 година искуства у раду на руководећој позицији у НВО или јавном сектору 
• Возачка дозвола Б категорије (активни возач) 

КАКО И ГДЕ ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ: 

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу упутити  на имејл адресу особе задужене за 
праћење пројекта  ДанијелеДрагишић Месингер : dragisicmesinger@gmail.com   

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

• Радна биографија (ЦВ) 
• Скенирана диплома о завршеном последњем степнну образовања 
• Скенирана возачка дозвола 
• Потврда о радном статусу уколико је пријављена особа запослена или пензионер  
• Финансијска понуда  

 

РОКОВИ: 

Пријаве са пратећо обавезном докумантацијом послати најкасније до  11.12.2021 . до 12:00 часова 
на назначену имејл адресу. 

Одлучивање о избору кандидата врши се на основу  
1 Квалитативне оцене компетенција кандидата 
2 најповољније цене  
 
 

Председник општине Кула  

 

Дамјан Миљанић 

 



 

 

ФИНАННСИЈСКА ПОНУДА  ЗА ПОЗИЦИЈУ МЕНАЏЕРА ПРОЈЕКТА 

 

Послове који су наведени у опису посла за позицију Менаџер пројекта, на пројекту Локална 
иницијатива за укључивање на тржиште рада у општини Кула спреман/на сам да изведем у 
складу са описом посла и у наведеним роковима  по следећој цени:  

 

Име и презиме 
понуђача  

Цена бруто по часу 
рада 

 Број радних сати 
ангажовања 

Укупна цена  
(бруто цена по часу  х 
број часова рада)  

  
 

624  

 

 

 

 

ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

____________________________ 

 


