
 
 
 
 

 

 

 

Program razvoja efikasnih usluga u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja na lokalnom nivou 

Projekat: Pomoć u kući za stare i osobe sa inavaliditetom u opštini Bač 

 

Vlada Republike Srbije 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, 

boračka i socijalna pitanja 

Projekat finansira 

Evropska unija 
Projekat sprovodi 

Opština Bač 

Оглас за попуну радног места  бр. 30-3-7/2017-IV-05 – 

координатор/киња на пројекту ''Помоћ у кући старима и особама са 

инвалидитетом у општини Бач'' 

 
Општини Бач реализује пројекат ''Помоћ у кући старимa и особама са инвалидитетом у 

општини Бач'' у оквиру програма развоја ефикасних услуга у области образовања и социјалне 

заштите на локалном нивоу који финансира Европска унија, а који спроводи Министарство 

финансија – сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Циљ 

пројекта је унапређење стандардних социјалних услуга на локалном нивоу које ће омогућити 

адекватну социјалну заштиту и инклузију рањивих група становништва са фокусом на старе 

особе и особе са инвалидитетом. 

Општина Бач расписује оглас за попуну радног места – координатор/киња пројекта 

''Помоћ у кући старимa и особама са инвалидитетом у општини Бач'' 

Врста посла: рад на одређено време (уговор о делу), 50% радног времена. Запослење је 

ограничено на период трајања (имплементације) пројекта, а најканије до 06.12.2018. 

Опис послова и задатака: 

1. Обезбеђивање организационе и логистичке подршке менаџеру пројекта; 

2. координација активности са осталим члановима пројектног тима и партнером на 

пројекту (Центар за социјални рад Бач); 

3. Координација активности у вези са припремом промотивног материјала, саопштења и 

других активности у вези са видљивошћу пројекта; 

4. учешће у припреми и спровођењу процедура јавне набавке према правилима ЕУ (ПРАГ 

процедура); 

5. Прикупљање релевантних података и учешће у припреми периодичних и финалног 

извештаја о реализацији пројекта; 

6. Обилазак корисника помоћи у кући, мониторинг услуге; 

7. припрема састанака пројектног тима, завршне конференције и других догађаја 

планираних у оквиру пројекта те учешће на истима; 

8. Учешће у мониторингу и евалуацији пројектних активности ; 

9. Сви други послови у вези са реализацијом пројекта; 

Неопходно је да кандидат/киња испуњава следеће услове:  

1. Завршен факултет друштвено- хуманистичких наука; 

2. Минимум 5 годинa релевантног радног искуства у припреми и имплементацији 

пројеката финансираних из фондова ЕУ; 

3. Активно познвање и коришћење енглеског језика; 

4. Познавање рада на рачунару – коришћење MS Office пакета; 

5. Организационе способности, комуникативност, професионалност и поузданост; 

6. Способност рада у тиму. 
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Документација која се прилаже као пријава: 

1. Пропратно/мотивационо писмо; 

2. Својеручно потписан Curriculum vitae (CV); 

3. Копија Потврде/дипломе о завршеном факултету; 

4. Препоруке од најмање три претходна послодавца ће бити предност прилком 

одлучивања о избору кандидата/киње.  

Заинтересовани кандидати своје пријаве са пратећом документацијом дужни су доставити у 

затвореној коверти поштанским путем или лично на адресу: Општина Бач, Трг др Зорана 

Ђинђића 2, 21420 Бач, са назнаком ''Не отварати – пријава на оглас за координатора 

пројекта''. 

За све додатне информације, кандидати могу контактирати контакт особу за пројекат: 

Никола Бањац, e-mail: nikola.banjac@bac.rs  

Конкурс је отворен до 14.07. 2017. године. Контактирани ће бити само они кандидати који 

буду ушли у ужи избор. 

Непотпуне или пријаве примљене након назначеног рока неће бити узете у разматрање.  
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Vacancy notice No. 30-3-7/2017-IV-05 – Project coordinator  

Project ''Home assistance for elderly and persons with disabilities in the 

Municipality of Bač'' 
Within the programe Development of effective community services in the area of education and social 

welfare at the local level, managed by Ministry of finance – Department for Contracting and Financing 

of European union Funded projects (CFCU), the Municipality of Bač is implementing the project 

''Home assistance for elderly and persons with disabilities in the Municipality of Bač '' funded by 

European union. Overall objective is improvement and sustainament of standard community based 

social services, which enable social protection, inclusion and independent living of vulnerable and 

disadvantaged groups in the Municipality of Bač where focus is given to elderly and persons with 

disabilities. 

The Municipality of Bač announces  Vacancy notice for position Project coordinator '' Home 

assistance for elderly and persons with disabilities in the Municipality of Bač'' 

Type of job: Temporary work, 50% of working time. Employment is limited to the duration of the 

project which is expected to end on 06 December 2018. 

Кеy activities: 

1. Providing organizational and logistical support to the project manager; 

2. Coordination of activities with other members of the project team as well as with project 

partner Center for social welfare Bač; 

3. Coordination of activities related to the preparation of promotional material, press releases and 

other activities related to the visibility of the project;; 

4. Participation in the preparation and implementation of public procurement procedures 

according to the EU rules (PRAG procedure); 

5. Collection of relevant data and participation in the preparation of periodic/interim and final 

project implementation reports; 

6. Visiting the home assistance beneficiaries, monitoring of the service; 

7. Preparation project team meetings, closing conference and other events planed during the 

project implementation period; 

8. Participation in monitoring of the project activities and project evaluation proces; 

9. All other activities related to the project implementation; 

Eligibility Requirements 

1. University degree; 

2. At least five (5) years of proffesional experience related to the preparation and implementation 

of the projects funded by EU; 

3. Good knowledge of English language; 

4. PC skills - MS Office package; 

5. Organizational skills, communicativeness, professionalism and reliability; 

6. Ability to work in a team. 
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Documentation to be enclosed as a job application: 

1. Cover/motivation letter; 

2. Curriculum vitae (CV) signed by the applicant; 

3. Copy of the University certificate/graduate diploma; 

4. Recommendations from at least three previous employers will be an advantage when deciding 

on the selection of candidates.  

All applicants must submit their application with supporting documents in a sealed envelope by 

post or personally on address: The Municipality of Bač, Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač, 

with notice Not to be opened – application for project coordinator''. 

Information related to the vanacy notice: Contact person Nikola Banjac, e-mail: 

nikola.banjac@bac.rs  

The call for application is open until 14.07. 2017. Only applicants who best meet the following 

criteria will be considered for contact.  

Incomplete or applications received after the specified deadline will not be taken into 

consideration. 
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