
 

ОПИС ПОСЛА 

 

Јавни позив: ангажовање за позицију Службеник/ца за набавке (1 запослен/а) 

у оквиру пројекта "ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама" 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја као ко-апликант расписује јавни позив за 

позицију Службеник/ца за набавке (1 запослен/а) у пројекту "ЕУ подршка Србији у управљању 

миграцијама" (Грант Уговор ТФ-МАДАД / 2017 / Т04. 86 између ЕУ, које заступа Европска 

комисија у име и за рачун EU Regional Trust Fund-а као одговор на Сиријску кризу, "Фонд 

МАДАД" и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

Дужности /задаци:  

1.Правовремено и ефикасно спроводи поступке набавки услуга и добара.  

2. Спроводи процедуре у складу са ПРАГ правилима.  

3. Сарађује са контакт особом у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и 

Пројектном јединицом за имплементацију пројекта Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и осталим заинтересованим странама.  

4. Учествује у изради кварталних и финалног финансијског извештаја у складу са захтевима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Пројектне јединице за имплементацију 

пројекта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

Образовање и искуство:  

• Одговарајуће образовање за ову позицију;  

• Знање енглеског језика на нивоу Б1-Б2;  

• Познавање ПРАГ процедура и правила ЕУ за спровођење пројеката;  

•Професионално искуство у реализацији пројеката финансираних од стране међународних 

донатора, посебно ЕУ;  

• Компјутерске вештине на напредном нивоу.  

 

Да бисте се пријавили за ову позицију, молимо вас да своју документацију за пријаву пошаљете 

на електронске адресе: snezana.vukovic@mpn.gov.rs  и djurdjica.ergic@mpn.gov.rs  са јасном 

назнаком за предмет: Јавни позив:ангажовање за позицију Службеник/ца за набавке. Рок за 

подношење пријава је 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на веб страници 

Министарстава. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.  

Комплетна пријавна документација садржи: радну биографију (CV) подносиоца захтева, 

мотивационо писмо, доказ о образовању, доказ о познавању језика и компјутерским 

вештинама, као и професионалном искуству.  

Ако имате било каквих питања, молимо контактирајте на ел. адресе наведене за пријаву. Датум 

почетка ангажовања биће одређен после завршетка конкурса. Трајање ангажмана је 12 месеци, 

oдносно до краја периода имплементације пројекта.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја контактираће кандидате који уђу у ужи 

избор за интервју. Само кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о резултатима 

конкурса. 
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