
 

 

Позив за екперта/е за менторску подршку јачања капацитета јединица 
локалне самоуправе (ЈЛС)  за развијање програма за младе 

 
О  организацији и пројекту 
 
Омладински савез удружења „ОПЕНС“ је ресурс центар који ради на 
оснаживању младих и особа које раде са њима, као и омладинских и 
организација за младе, сензибилизацији заједнице и развоју омладинске 
политике користећи постигнућа и искуства из процеса Омладинске 
престонице Европе Нови Сад 2019.  Неки од сновних циљеви ОПЕНС-а су: 
 

 Стварање повољнијег и функционалнијег правног оквира за одрживу 
омладинску политику; 

 Успостављање платформе за делотворнији дијалог међу актерима 
омладинске политике; 

 Стварање одрживе инфраструктуре за реализацију омладинске 
политике на националном, покрајинском и локалном нивоу који 
доприноси креирању окружења за здрав и одржив развој младих у 
својим локалним зајдницама; 

 Развијање знања и вештина (компетенција) за пружање квалитетних 
и одрживих услуга за младе; 

 Повећање умрежености и одрживости удружења младих, удружења 
за младе, савеза удружења и/или удружења за младе, кровних савеза 
и неформалних група младих кроз техничку подршку, менторство и 
финансијску подршку; 

 Препознавање младих као развојног потенцијала у својим локалним 
заједницама. 

 
Развојни  пројекта „Омладинска политика у ниском старту“ јесте наставак 
развојног пројекта из 2021. године „У центру омладинске политике“ и као 
основни циљ има подршку развоја омладинског цивилног сектора  
заговарајући за омладинску инфраструктуру, донаторску политику  
сензибилисану за потребе младих и пружајући подршку субјектима 
омладинске политике (СОП) за унапређење вештина фандрејзинга. 
 
Циљеви пројекта који „ОПЕНС“ реализује уз подршку Министарства 
омладине и спорта су:  
 

 Обезбеђење подршке одрживом развоју удружења која спроводе 
омладинске активности утврђујући постојање јавних простора за 
младе (омладинске имовине) и креирајући модел њиховог 
функционисања; 

 Развијање механизама координације процеса и изградње капацитета 
СОП за реализацију НСМ кроз програме јачања капацитета; 



 

 

 Креирање препорука за унапређење донаторске политике у Србији 
које обезбеђују континуирано финансирање програма удружења која 
спорводе омладинске активности. 

 
У оквиру пројекта, ОПЕНС подржава једиице локалне самоуправе да 
развију инфраструктуру за младе и програме који ће се у њима 
реализовати за које потребе ангажује екперта или групу експерата (у 
даљем тексту Ментора) кроз овај позив. 
 
Трајање ангажовања: 20.09.2022 – 02.12. 2022.  
  
Опсег: национални – територија Републике Србије  
  
Пројектни задатак (ToR): 
 
Изабрани Ментор радиће под директном супервизијом координатора 
пројекта „Омладинска политика у ниском старту“ и консултоваће се са 
делом пројектног тима одговорног за групу активности бр 4 – фандрејзинг 
вештине за СОП.  
 
Обим посла и одговорност Ментора: 
 

 Ментору пружа подршку за 4 ментија – 4 ЈЛС 
 Резултат рада са сваким ментијем јесте развијен програм за младе; 
 Ментор је у обавези да одржи минимум 4 онлајн сусрета са сваким 

ментијем у трајању до 2 часа; 
 Ментор треба да буде на располагању сваком ментију до 2 часа 

месечно за конслутације; 
 Ментор је у обавези да присуствује на иницијалном сусрету програма 

28.09.2022. у Новом Саду (трошкови пута и смештаја су обезбеђени од 
ОПЕНС-а); 

 Ментор је у обаези да присуствује на финалном сусрету са ментијима 
у Новом Саду 2. и 3.12.2022. године (трошкови пута и смештаја су 
обезбеђени од ОПЕНС-а); 

 Ментор је у обавези да од датума селекције 30.08.2022. године, па до 
почетка програма 20.09.2022. године достави план рада са ментијима; 

 Ментор треба да достави извештај о раду у року од 5 дана од 
завршетка програма у за то предвиђеном обрасцу. 

 
Вредност ангажовања и плаћања 
 
За ментора је обезбеђена новчана надокнада у укупном износу од 120.000 
РСД (бруто износ). Исплата новчане надонкаде биће извршена у 2 рате – 
прва рата у року од 15 дана од датума уговарања ангажовање – 60% укупне 



 

 

надокнаде, друга рата по извршењу свих уговорених задатака, а након 
потврде координатора пројекта да су сви наведени сегменти услуге успешно 
испоручени – 40% укупне надокнаде. Пројектни задатак биће саставни део 
Уговора. Правна лица могу бити ангажована по Уговору о пословно – 
техничкој сарадњи, а физичка лица по Уговору о делу. 
 
Квалификације Ментора: 
 

 Правно лице – организација цивиног друштва или предузетничка 
радња са доказивим искуством у раду релевантним за тражену 
позицију; регистровано у Републици Србији код надлежног органа 
(најкасније 2018. године за организације цивилног друштва); особе 
предложене у име Ментора морају имати доказиво релевантно 
искуство не краће од 5 године; 
 
 

 Физичко лице – особа која има доказиво искуство у раду релевантно 
за тражену позицију не краће од 5 година; држављанин Републике 
Србије; 

 
Ментор, било правно или физичко лице, може у пријави да наведе до 4 
особе (група експерата) које би биле ангажоване за реализацију 
програма. 
 
За правна и физичка лица пожељно је искуство у развијању програма за 
циљну групу – млади. 

 
Начин и рок достављања пријаве: 
 
У циљу подношења пријаве за пружање ментроске подршке омладинским и 
организацијама за младе у циљу јачања капацитета за фандрејзинг 
потребно је доставити следеће: 
 

 Попуњене опште податке о понуђачу и упитник о квалификацијама 
понуђача (прилог 1); 

 Попуњену Изјаву понуђача о испуњењу обавезних услова у поступку 
набавке (Прилог 2) ; 

 Радне биографије предложених особа у прилогу 1, на српском језику;  
 Референтну листу имплементираних пројеката у области за коју се 

пријављује; 
 
Пријава се, заједно са траженом документацијом, доставља имејлом са 
субјектом “Пријава на јавни позив за менторски програм - ЈЛС” најкасније 
до 25.08.2022. у 23:59ч.  



 

 

 
Пријаву је потребно послати на имејл office@opens.rs   
 
Само комплетне и благовремене пријаве узеће се у обзир и проћи даљу 
селекцију. 
 
Kонтакт особа за сва додатна објашњења је Александра Илијин, имејл 
aleksandra@opens.rs   
 
Подстичемо пријаве жена; људи из етничких, националних или расних 
мањина; ЛГБТ + појединцa и особa са инвалидитетом. 
 
Критеријуми селекције ментора 
 
Kомисија, састављена од координаотра пројекта „Омладинска политика у 
ниском старту“ и још два члана пројектног тима вршиће селекцију подентих 
пријава и донети одлуку о избору ментора. Одлука ће бити достављена 
писаним путем - имејлом свакој пријављеној организацији. Одлука ће бити 
послата на имејл адресу коју организација наведе у Прилогу 1. 
 
Најконкуретнија пријава подразумева баланс следећих критеријума по 
редоследу приоритета: 
 
1. Испуњеност техничких услова пријаве; 
2. Радно искуство предложеног/их есперта/групе експерата; 
3. Релевантно искуство ментора. 
 
Све речи употребљене у овом позиву у мушком граматичком роду обухватају 
и мушка и женска лица на која се односе. 
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