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„Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ 
Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи 
Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне 
самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина  

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЕКСПЕРТСКИХ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 
УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ У ОКВИРУ 

ПРОЈЕКТА „УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – 
ФАЗА 2“ 

 
Поштовани, 
 

Позивамо Вас да нам доставите Вашу понуду за набавку експертских услуга у области 
управљања људским ресурсима у локалној самоуправи а у циљу реализације активности у 
оквиру Пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – ФАЗА 2“ 

 
Набавка експертских услуга је организована по партијама: 
 
Партија 1: Пружање услуга саветодавне помоћи локалним службеницима за 
унапређење функције управљања људским ресурсимa 
  

1.1. Експерт за систем управљања људским ресурсима у ЈЛС 
1.2. Експерт за систем стручног усавршавања у ЈЛС 

Партија 2: Пружање услуге техничке подршке „на захтев“ 
  

2.1. Експерти за систем управљања људским ресурсима у ЈЛС - више експерата 

 
Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - ФАЗА 2“ је наставак 
пројекта реализованог у периоду од марта 2016. до децембра 2017. године. Као и у претходној 
фази, пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији и Савет Европе, а СКГО 
пројекат реализује у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством 
државне управе и локалне самоуправе. Друга фаза пројекта биће реализована у наредне три 
године - до децембра 2021. 
 
Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - ФАЗА 2“ наставља да пружа 
неопходну подршку градовима и општинама у даљем развоју и унапређењу управљања 
људским ресурсима и стручном усавршавању запослених у локалној самоуправи. С тога је, у 
циљу реализације активности предвиђених овим програмом, СКГО расписала јавни позив за 
достављање понуда за ангажовање експерата.  

 

Образац понуде и описи послова за сваку партију/позицију се могу преузети на интернет 
страници СКГО (http://www.skgo.org/konkursi). 

 

На овај позив могу да се јаве искључиво експерти као физичка лица.  

 

Искључена из учешћа у набавци биће лица запослена у јавном сектору. 
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„Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ 
Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи 
Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне 
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Понуђачи могу поднети понуду за једну или више позиција, у оквиру једне или 
више партија. 

 

Понуде уз назнаку „Набавка услуге експерта у области управљања људским ресурсима у 
локалној самоуправи у оквиру пројекта „управљање људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2“, партија: ______ позиција______ “ (навести број партије и број 
експертске позиције) доставити путем електронске поште на адресу: secretariat@skgo.org   
најкасније до 19. августа 2019. године дo 24:00 часа, или лично, у запечаћеној коверти са 
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - Набавка услуге експерта у области управљања људским ресурсима 
у локалној самоуправи у оквиру пројекта „управљање људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2“, партија: ______ позиција______ “ (навести број партије и број 
експертске позиције) на адресу Македонска 22/VIII, 11000 Београд, у радном времену 
наручиоца.  
 

У прилогу понуде доставити: 

 

1. CV – на српском језику усклађеним са ЕУ захтевима (europass формат, на пример) 

2. Мотивационо писмо (у слободној форми) 

2. Образац понуде  (у прилогу) 

 

Некомплетне пријаве неће бити разматране. 
  
Ускладу са процедуром набавки СКГО, критеријум за оцену понуде набавке експертских услуга 

у области људских ресурса:  

 

Економски најповољнија понуда  

 

 

1. Понуђена цена  – најнижа понуђена цена експертског дана / понуђена цена 

експертског дана х 20 (макс. 20 пондера) 

2. CV                              – оцена комисије – макс. 50 пондера 

3. Мотивационо писмо    – оцена комисије – макс. 30 пондера 

 
Уз све наводе у CV-у који се односе на квалификације и искуство кандидата, потребно је 
навести период запослења/ангажмана. Референце/документација којима се потврђују наводи 
о квалификацијама и искуству кандидата треба да буду доступни на захтев СКГО, али их није 
нужно достављати уз пријаву.  
 
 

За више информација можете контактирати г-дина Милоша Муцока на електронску адресу 

milos.mucok@skgo.org  
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