Министарство рударства и енергетике (МРЕ) тражи високо квалификованог и
мотивисаног
Асистента за спровођење пројекта – Руководилац пројекта
у оквиру Одељење за координацију Пројекта енергетске ефикасности и управљања
енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији

Генерални циљ ПЕЕУЕО је систематичније и свеобухватније управљање енергијом на
нивоу општина кроз увођење Европске награде за енергију и унапређење енергетске
ефикасности, кроз грађевинске радове на јавним зградама у Крушевцу, Параћину, Ужицу
и Врбасу, у циљу повећања животног стандарда, промовисања економског развоја и
одговарајућег реаговања на климатске промене.
ПЕЕУЕО се састоји од три главне компоненте: 1. Европске награде за енергију (ЕЕА), 2.
Инвестиције у енергетску ефикасност и 3. Јачање капацитета на локалном нивоу.
Место обављања посла: Министарство рударства и енергетике, Београд
Одбор за управљање пројектом (ОУП) је успостављен и чине га представник Државног
секретаријата за економске послове Швајцарске Конфедерације (СЕКО), представници
МРЕ и представник Сталне конференције градова и општина у Србији (СКГО), који ће
доносити стратешке одлуке које се односе на ПЕЕУЕО.
Одељење за координацију пројекта (ОКП), које је одговорно за целокупно управљање
пројектом, чиниће запослени МРЕ и Асистент за спровођење пројекта (АСП).
Одељења за управљање пројектом (ОУП) је успостављено у свакој јединици локалне
самоуправе.
Консултант за спровођење пројекта, ангажован од стране МРЕ, помаже ОКП и ОУП у
несметаној имплементацији ПЕЕУЕО.
АСП ће помагати ОКП у имплементацији и координацији ПЕЕУЕО и одговоран је за:
−
−

−

−

−
−

−

праћење спровођења Споразума о пројекту ПЕЕУЕО
координира и прати извођачке уговоре за грађевинске радове енергетске
санације (замена спољне столарије, изолације фасада кровова, итд) школа у
Крушевцу, Параћину, Ужицу и Врбасу
врши мониторинг грађевинске радове енергетске санације (замена спољне
столарије, изолације фасада кровова, итд) школа у Крушевцу, Параћину, Ужицу
и Врбасу
преглед тендерске документације, извештаја о оцени понуда, праћење поступка
доделе уговора изабраним извођачима и потписивања уговора који се
финансирају у оквиру ПЕЕУЕО
подношење тендерске документације, извештаја о оцени понуда, уговора са
изабраним извођачима на сагласност СЕКО
помоћ Консултанту за спровођење пројекта у спровођењу тендерских процедура
за избор свих извођача радова који се финансирају у оквиру ПЕЕУЕО, у складу
са Смерницама за спровођење набавке СЕКО
праћење испорука опреме од стране извођача радова, углавном путем
извештаја Консултанта за спровођење пројекта

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

проверу усаглашености опреме за зграду/зграде са спецификацијама путем
извештаја Консултанта за спровођење пројекта
надзор грађевинских радова и уградња опреме за зграду/зграде, путем
извештаја Консултанта за спровођење пројекта
координацију активности ЕЕА са Консултантом за спровођење пројекта, ОУП и
СКГО, како би се осигурао проток информација
координацију и праћење локалних доприноса јединица локалне самоуправе
преглед свих Извештаја које је саставио Консултант за спровођење пројекта
припрему релевантне документације за састанке ОКП, нацрта одлука и
записника са састанака ОКП
одржавање сталне комуникације са ОКП, ОУП и Консултантом за спровођење
пројекта
свакодневно праћење генералног напретка пројекта, контролу трошкове
пројекта и динамике
припрему полугодишњих Извештаја о пројекта за ОКП
помоћ ОКП у припреми састанака УО,
пружање помоћи ОКП и ОУП у вези са другим питањима од значаја за
имплементацију пројекта

Неопходан (минимални) ниво квалификације:
−

−
−
−
−

универзитетска диплома машинског инжењера или грађевинског инжењера или
друга универзитетска диплома релевантна за овај посао (најмање еквивалентно
240 ЕСП бодова),
најмање 3 године радног искуства на пословима пројект менаџера у сектору
зградарства,
одлично знање српског и енглеског језика ,
познавање рада на рачунару (Ms Office),
возачка дозвола (категорија Б).

Пожељне квалификације:
−
−
−
−

искуство као члан јединице за имплементацију пројекта или менаџер пројекта у
пројектима енергетске ефикасности у сектору зградарства,
искуство у процедурама јавних набавки,
учешће у међународним пројектима или пројектима које финансирају донатори /
IFI,
искуство у пројектима енергетске ефикасности у сектору зградарства
реализованим у Србији.

Од кандидата се тражи да доставе своје мотивационо писмо (на енглеском језику,
највише до једне странице), CV (на енглеском језику, максимално 4 странице) на
следеће електронске адресе:
dragana.jovic@mre.gov.rs и
maja.isakov@mre.gov.rs
Најкасније до 27. априла 2021. године, 15:00 часова
Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на интервју. Кандидати који буду
позвани на разговор биће у обавези да доставе писмене доказе о релевантним
квалификацијама и радном искуству, који су наведени у CV-у.

