ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТ
- Директор Јединице за управљање пројектом Република Србија је, преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(МПНТР), уз подршку Министарства финансија, поднела захтев за зајам Међународне
банке за обнову и развој за реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање
и образовање“ („Inclusive Early Childhood Education and Care“). Део средстава зајма је
опредељен за вршење следећег посла:
-

Директор Јединице за управљање пројектом (Директор ЈУП)

Директор ЈУП представља главну везу између МПНТР, Централне фидуцијарне
јединице у оквиру Министарства финансија и Светске банке по питањима у вези са
реализацијом пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање. У овом
контексту, главна одговорност директора ЈУП је да руководећи Јединицом за управљање
пројектом, обезбеди реализацију развојних циљева пројекта у складу са задатим
роковима. За више детаља о задацима, дужностима и потребним квалификацијама
погледајте Пројектне задатке.
МПНТР позива индивидуалне консултанте који испуњавају услове да се пријаве за горе
наведену позицију. Заинтересовани консултанти морају да доставе податке којима
доказују да имају потребне квалификације и одговарајуће искуство. Критеријуми за
селекцију су следећи: квалификације (20 бодова), радно искуство везано за задатак (50
бодова) и знање језика (српски и енглески) и рачунарске вештине (30 бодова).
Консултант ће бити ангажован пуно радно време у почетном периоду од једне године,
са пробним периодом од шест месеци. Уколико резултати буду задовољавајући, уговор
са консултантом ће бити продужен до краја пројекта.
Заинтересованим кандидатима се посебно скреће пажња на део 1.9 Упутства за
селекцију и ангажовање консултаната у оквиру зајмова Међународне банке за обнову и
развој и ИДА кредита и грантова Светске банке, од јануара 2011. године, ревидирано у
јулу 2014. године (Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans
and IDA Credits & Grants by the World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014),
који се односи на правила Светске банке у вези са сукобом интереса.
Метод селекције консултанта је Индивидуални консултант, у складу са процедурама
наведеним у Упутству за селекцију и ангажовање консултаната у оквиру зајмова
Међународне банке за обнову и развој и ИДА кредита и грантова Светске банке, од
јануара 2011. године, ревидирано у јулу 2014. године.
Додатне информације се могу добити електронском поштом на ecec@mpn.gov.rs.
Пријаве
се
шаљу
искључиво
у
електронској
форми,
на
адреси
http://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/722664?lang=sr најкасније до 9. јуна 2017. године
до 15:30 часова. Пријаве које стигну после овог времена или које су послате на било
који други начин неће се разматрати.

