
Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2 

 

 „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  

 

 

Име и презиме:  

Адреса:  

Телефон:  

ЈМБГ:  

Бр. личне карте:  

Ел. адреса:  

Број текућег рачуна:  

Банка:  

Статус понуђача (заокружити): 
1) У радном односу 

2) Незапослен 

3) Самостална делатност 

4) Пензионер 

5) Друго: ___________________ 

 
На основу Позива за достављање понуде  за потребе Сталне конференције градова и 
општина - Савез градова и општина Србије, ЗА НАБАВКУ ЕКСПЕРТСКИХ УСЛУГА У 
ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА „УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – II ФАЗА – 
ОБУКЕ, достављам: 

  
П О Н У Д У 

  
Бр. _____ од _______________ године 

 

УСЛУГА 
Цена експертске услуге у бруто износу  

по обрачунском критеријуму човек/дан (у Еврима)*  

Партија 1 - Пружање услуга припреме и реализације обука на тему: „Планирање 
и запошљавање запослених“ и обуке „Оцењивање службеника у ЈЛС“ 

  

1.1. Експерт за област 
управљања људским 
ресурсима у ЈЛС 

 

Партија 2 - Пружање услуга припреме и реализације обуке на тему: „Примена 
система плата службеника и намештеника у ЈЛС“ 

2.1. Експерт за област 

управљања људским 

ресурсима у ЈЛС 

 

Партија 3 - Пружање услуга припреме и реализације обуке на тему: 
„Спречавање злостављања на раду – мобинг“ 



Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2 

 

 „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  

 

3.1. Експерт за област 

спречавања 

злостављања на раду 

 

Партија 4 - Пружање услуга припреме и реализације обуке на тему: 
„Узбуњивање и заштита узбуњивача“ 

4.1. Експерт за област 

узбуњивања и заштите 

узбуњивача 

 

Партија 5 - Пружање услуга припреме и реализације обуке на тему: „Стручно 
усавршавање“ – онлајн обука 

5.1. Експерти за област 

управљања људским 

ресурсима у ЈЛС 

 

Партија 6 - Пружање услуга припреме и реализације обуке на тему: „Тренинг 
тренера за начелнике управа и запослене у ЈЛС који се баве управљањем 

људским ресурсима“ 

6.1. Експерти за обуку 

тренера 

 

 
   
* Попуњава се само цена за позиције за које се подноси понуда, док се остала поља 
прецртавају косом цртом. 
 
 
Период важења ове понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
                
 
(место) __________________, 

(датум) __________________ 
                                                                        
 

Потпис понуђача 
 

________________________ 
 

 


