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Сомборски едукативни центар, а финансира град Сомбор. 
 

 

Сомборски едукативни центар упућује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за ангажовање лица на пројекту: 

 

„ЗА ЛАП ИСТРАЖИ, ПОТРЕБУ ИСКАЖИ! - истраживање 

о потребама младих и капацитетима локалне заједнице у сврху 

израде Локалног акционог плана за младе града Сомбора“  
 

 

За потребе реализације горенаведеног пројекта Сомборски едукативни 

центар ће путем јавног позива одабрати и ангажовати:  

 

- 5 стручних лица за креирање истраживачког инструмента, 

- 15 анкетара и 

- 2 лица задужена за унос података у статистички програм 

 

У доленаведеној табели су наведене су позиције са описом посла, као и 

неопходне компетенције и документација коју је потребно приложити 

електронским путем на мејл адресу sеcprijave@gmail.com најкасније до 

четвртка 18. августа, 2016. године. Коначну одлуку о одабиру лица која ће 

бити ангажована на пројекту СЕЦ ће објавити на свом сајту www.sec.org.rs 

19. августа 2016. године. 

Једна особа може да аплицира на више позиција, са тим да може да буде 

ангажована само по једном основу. 

Хонорар за сва лица ангажована на пројекту износи 5.000 динара (бруто 

износ). 
 

 

mailto:sеcprijave@gmail.com
http://www.sec.org.rs/


 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Пројекат “ЗА ЛАП ИСТРАЖИ, ПОТРЕБУ ИСКАЖИ! – истраживање о потребама младих и капацитетима 
локалне заједнице у сврху израде Локалног акционог плана за младе Града Сомбора“ реализује 
Сомборски едукативни центар, а финансира град Сомбор. 
 

 

 

 

 

 

 

 Сомборски едукативни центар 

 

У Сомбору, 10.08.2016.  

Позиција на пројекту Опис посла Неопходне квалификације 

и компетенције 

Неопходна документација 

Стручно лице за креирање 

истраживачког 

инструмента 

Учешће у минимум 3 

радионице; давање 

стручних мишљења и 

препорука у вези са 

креирањем истраживачког 

инструмента у сарадњи са 

методологом 

истраживања 

- Потребна диплома неког 

од факултета из области 

друштвено-хуманистичких 

наука (психологија, 

педагогија, дефектологија, 

андрагогија, социјални 

рад, социологија, учитељ и 

сл.) 

- Потребно искуство у 

креирању/реализацији 

програма омладинског 

рада или омладинских 

политика или искуство у 

раду са циљном групом 

кроз професионални 

ангажман у институцијама 

или организацијама 

- Биографија 

- Копија дипломе/уверења о 

дипломирању) 

- Копије доказа о искуству у 

креирању/реализацији 

програма омладинског 

рада или омладинских 

политика или искуство у 

раду са циљном групом 

кроз професионални 

ангажман у институцијама 

или организацијама 

(копије уговора раду, 

уговора о делу, извештаја 

са реализованих 

активности, сертификата, 

линкови...)  

Анкетар Преузимање 

истраживачког 

инструмента, одлазак на 

терен и испитивање 

младих особа, враћање 

инструмената лицу 

задуженом за 

квантитативно 

истраживање. 

Искуство учешћа у 

спровођењу истраживања 

(анкетирање) у формалном 

или неформалном 

образовању. 

Биографија која укључује опис 

искуства учешћа спровођењу 

истраживања (анкетирања) у 

формалном или неформалном 

образовању 

 

Лице задужено за унос 

података у статистички 

програм 

 

Преузимање 

инструмената, кодирање 

података, унос у SPSS и 

достављање готове 

матрице методологу 

истраживања. 

Обавезно искуство у 

релизовању истраживања и 

рада у програму SPSS. 

Биографија са доказом о умећу 

рада у програму SPSS и 

искуством у реализовању 

истраживања (копије 

сертификата са обуке, копије 

доказа о положеном предмету 

методологије истраживања или 

статистике на факултету...). 


