
ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Канцеларија за европске интеграције оглашава јавни позив за ангажовање лица уговором о 
делу за послове: 
 

1. Експерт за управљање пројектима, у спровођењу Програма прекограничне сарадње 
Бугарска – Србија – 2 извршиоца; 

2. Експерт за финансије и надзор над спровођењем пројеката, у спровођењу Програма 
прекограничне сарадње Бугарска – Србија – 1 извршилац; 

3. Експерт за инфраструктурне активности за ИПА ИНТЕРРЕГ програм прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 - 1 извршилац; 

4. Службеник задуженен за првостепену контролу (ПК) за Програм прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија – 3 извршилаца. 

  
Опис посла: 
 
За послове под редним бројем 1: 
 
Основни задатак Експерата за управљање пројектима у спровођењу Програма прекограничне 
сарадње Бугарска – Србија, са радним местом у представништву Заједничког секретаријата 
Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија у Нишу је пружање подршке заједничким 
телима Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија,  заинтересованима за припрему 
пројеката, корисницима пројеката у спровођењу, координација са главном канцеларијом 
Заједничког секретаријата у Софији, Бугарска.  
Специфичне активности су: 

- Припрема и стално ажурирање Пакета за пријављивање предлога пројеката; 
- Координација и припрема позива за подношење предлога пројеката, у сарадњи са 

Националним телом, Управљачким телом и Зајдничким надзорним одбором; 
- Подршка кандидатима у фази пријављивања за успостављање одговарајућих партнерстава, 

финансијских и буџетских питања; 
- Координација и учествовање у процесу оцењивања предлога пројекта, учествовање у 

административној и провери подобности; 
- Саветовање и подршка корисницима током спровођења програмских процедура и 

процедура јавних набавки у складу са програмским правилима; 
- Прикупљање и разматрање извештаја о напретку на пројектима; 
- Припремање нацрта одлука надзорног одбора у вези са посебним захтевима пројектних 

партнера; 
   - Организовање и учествовање у мониторинг посетама корисницима; 

- Припремање извештаја о напретку постигнутом по пројектима; 
- Процена ризика на нивоу пројекта; 
- Извештавање неправилности (ако их има); 
- Подршка у евалуационим, предуговорним и уговорним процедурама у складу са потребама 

Управљачког и Националног тела; 
- Праћење интернет страница пројеката, сакупљање и сумирање података везаних за 

постигнуте резултате, у сарадњи са осталим члановима заједничког секретаријата; 
- Развој и ажурирање система за праћење спровођења пројеката;  
- Организовање састанака заједничких програмских тела и, у складу са потребама, 

учествовање и обезбеђење доприноса у њиховом раду; 



- Учествовање и подршка организацији семинара и конференција, и при изради 
промотивних материјала и других публикација у складу са стратегијом комуникација 
програма  

- Остали послови у складу са важећим процедурама и по налогу непосредног руководиоца. 
 
Послови ће се обављати закључно са 31.12.2016. године са могућношћу продужетка у складу са 
потребама Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. 

 
 
За посао под редним бројем 2: 
 
Основни задатак Експерта за финансије и надзор над спровођењем пројеката у спровођењу 
Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, са радним местом у представништву 
Заједничког секретаријата Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија у Нишу, је 
пружање подршке заједничким телима Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија,  
заинтересованима за припрему пројеката, корисницима пројеката у спровођењу, координација са 
главном канцеларијом Заједничког секретаријата у Софији, Бугарска. 
Специфичне активности су: 

- Подршка кандидатима у фази пријављивања у вези са финансијским и буџетским 
питањима; 

- Организовање састанака заједничких програмских тела и, у складу са потребама, 
учествовање и обезбеђење доприноса у њиховом раду; 

- Учешће у изради годишњег плана рада Заједничког секретаријата; 
- Саветовање и подршка корисницима током спровођења програмских процедура и 

процедура јавних набавки у складу са програмским правилима и националним 
законодавством; 

- Прикупљање и разматрање извештаја о напретку на пројектима; 
- Консултације са корисницима у вези промена на пројекту; 
- Организовање и учествовање у мониторинг посетама корисницима; 
- Припремање извештаја о напретку постигнутом по пројектима, припрема статистичких 

података за програмска тела; 
- Процена ризика на нивоу пројекта; 
- Извештавање неправилности (ако их има); 
- Провера верификованих средстава, заједно са Управљачким и Националним телом; 
- Подршка у евалуационим, предуговорним и уговорним процедурама у складу са потребама 

Управљачког и Националног тела; 
- Припрема књиговодствене документације, у складу са програмским правилима; 
- Надзор пројектних сајтова, сакупљање и сумирање података везаних за постигнуте 

резултате, у сарадњи са осталим члановима заједничког секретаријата; 
- Развој и ажурирање система за праћење имплементације пројеката;  
- Учествовање и подршка организацији семинара и конференција, и при изради 

промотивних материјала и других публикација; 
- Остали послови у складу са важећим процедурама и по налогу непосредног руководиоца. 

 
Послови ће се обављати закључно са 31.12.2016. године са могућношћу продужетка у складу са 
потребама Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. 
 
 
За посао под редним бројем 3: 
 



Основи задатак експерта за инфраструктурне активности, са радним местом са радним местом у 
представништву Заједничког секретаријата Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија у 
Нишу: 

     - Учешће у изради и ревизији Пакета за пријаву предлога пројеката; 
     - Учешће у изради позива за прикупљање предлога пројеката, у сарадњи са програмским 
телима; 
     - Подршка кандидатима у фази апликације за питања везана за инфраструктурне радове и 
набавку опреме;  
     - Учешће у процедури оцене предлога пројеката; 
     - Подршка раду оцењивача предлога пројеката и контролора, са фокусом на горе наведене 
детаље; 
      - Учешће у пред-уговорним процедурама; 
       - Саветодавна подршка за имплементацију финансираних пројеката, посебно оних који садрже 
и инфраструктурне радове; 
      - Преглед и одобравање свих делова извештаја о напретку на пројекту који се тичу 
инвестиционих активности; 
      - Учествовање у мониторинг посетама корисницима; 
       - Припрема статистичких података за програмска тела везаних за инвестиционе активности на 
пројектима; 
      - Учешће у припреми извештаја о напретку оних пројеката који имају инвестиционе 
активности; 
      - Процена ризика на нивоу пројекта везаног за инвестиционе активности;  
       - Извештавање неправилности (ако их има); 
       - Надзор пројектних сајтова, сакупљање и сумирање података везаних за постигнуте резултате 
у сарадњи са осталим члановима заједничког секретаријата, посебно везаних за инвестиционе 
активности; 
     - Подршка развоју методологија, студија и досијеа, везаних за инвестиционе активности; 
     - Подршка програмским догађајима и при изради промотивних материјала и других 
публикација.  
 

Послови ће се обављати закључно са 31.12.2016. године са могућношћу продужетка у складу са 
потребама Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија.  
Средства за исплату хонорара на основу уговора о делу за горе наведену позицију обезбеђена су у 
буџету  техничке помоћи Програма прекограничне сарадње Бугарска –Србија. Уговор о делу 
потписује се између Канцеларије за европске интеграције као наручиоца посла са једне стране и 
ангажованог лица као извршиоца посла са друге стране. Предвиђено је да се послови 
инфраструктурног експерта обављају са пола радног времена. 

 
За посао под редним бројем 4: 
 

- Пријем и обрада извештаја и документације поднете од стране пројектних партнера 
из Србије у оквиру програма прекограничне сарадње, поштујући процедуре и задате 
рокове 

- Спровођење канцеларијске и теренске контроле пројектних активности и трошкова 
пројектних партнера из Србије 

- Израда декларације о исправности трошкова укључујући валидацију 
рачуноводствених докумената  

- Припрема и израда извештаја и информација о обављеним проверама  
- Припрема и спровођење обука и учествовање на догађајима у оквиру програма  



- Давање доприноса приликом израде и унапређења процедура и докумената  
- Остали послови у складу са важећим процедурама и по налогу непосредног 

руководиоца.  
 

Послови ће се обављати закључно са 31.12.2016. године са могућношћу продужетка у складу 
са потребама Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. 
 
Средства за исплату хонорара на основу уговора о делу за горе наведене позиције обезбеђена су у 
буџету  техничке помоћи Програма прекограничне сарадње Бугарска –Србија. Уговор о делу 
потписује се између Канцеларије за европске интеграције и Министарства финансија као наручиоца 
посла са једне стране и ангажованог лица као извршиоца посла са друге стране. 

 
Услови ангажовања:  
 
За послове под редним бројем  1: 

- Стечено високо образовање из области економско -  финансијских наука, права, 
јавне администрације, или друге релевантне области (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
(минимално 240 EСПБ бодова); 

- Најмање три године радног искуства; 
- Познавање ЕУ процедура набавки и других ЕУ уредби и процедура релевантних за 

програме прекограничне сарадње; 
- Одлично знање енглеског језика; 
- Знање рада на рачунару. 

 
За послове под редним бројем  2: 

- Стечено високо образовање из области друштвено-економских, финансијских 
наука или менаџменту (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ бодова); 

- Најмање три године радног искуства; 
- Познавање ЕУ процедура набавки и других ЕУ уредби и процедура релевантних за 

програме прекограничне сарадње 
- Одлично знање енглеског језика; 
- Знање рада на рачунару. 

 
За послове под редним бројем  3: 

- Стечено високо образовање из области техничких наука – грађевине, архитектуре 
или друге релевантне науке (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ бодова); 

- Најмање једна година радног искуства у струци; 
- Познавање ЕУ процедура набавки и других ЕУ уредби и процедура релевантних за 

програме прекограничне сарадње; 
- Познавање националног законодавства из релевантне области; 
- Одлично знање енглеског језика; 



- Знање рада на рачунару. 
 
За послове под редним бројем  4: 
 
- Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ 
бодова), 
- Минимум годину дана радног искуства у струци; 
- Знање енглеског језика; 
- Знање рада на рачунару; 
- Радно искуство на пословима из области: финансија и администрације, финансијске 
контроле, ревизије, јавних набавки и спровођења пројеката.   
 
Начин подношења пријава 
 
Пријаве се подносе на е-адресу: cbc@seio.gov.rs у року од седам дана од дана његовог 
објављивања на интернет страни Канцеларије за европске интеграције, (www.seio.gov.rs) и 
Информационог система за координацију развојне помоћи у Републици Србији 
ИСДАКОН (www.evropa.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до 
последњег дана наведеног рока, односно до 25. децембра 2015. године у 12:00 сати. 
 
Садржај пријаве 
 
 
Пријава са пропратним мотивационим писмом и биографијом на српском језику, 
поред осталог мора садржати: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о дужини радног искуства са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и о одговорности на тим 
пословима, податке о евентуалном стручном усавршавању и податке о евентуалним 
посебним областима знања, контакт адресу и телефон кандидата. 
 
Избор кандидата 
 
На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове, најкасније 
у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријаве. 
 


