
 

 

 

     
  

 

Фондација СОС „Дечија села Србија“ је невладина, хуманитарна организација посвећена добробити деце, јачању 

породица, побољшању услова у којима деца живе, као и њиховог окружења. У циљу подршке реализацији нашег 

Пројекта хитне помоћи избеглицама у транзиту кроз Србију, тражимо одговорну и поуздану особу за посао 

 КООРДИНАТОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО 

1 извршилац за рад на одређено време на локацији Београд 

 
Кључне одговорности: 

 Стара се и одговара за правилну примену важећих материјалних и финансијских прописа, учествује у изради 
аката везаних за финансијско-материјално пословање, а првенствено буџета Пројекта, доставља потребне 
податке и информације Националном директору, Управном одбору и другим органима у Организацији, 
припрема материјал за седнице Управног одбора из области рачуноводства; 

 Сарађује са ревизором и придржава се налога ревизора; 
 Пружа стручну помоћ Пројектном особљу у вези са финансијским питањима, доставља финансијске 

информације за потребе извештавања и креира редовне и додатне финансијске извештаје по налогу Пројектног 
менаџера, Директора финансија и Националног директора; 

 Организује и руководи радом Координатора набавке и дистрибуције и финансијско-административног радника, 
учествује у организацији рада административног радника из области рачуноводства; 

 Прати и контролише наменско трошење/реализацију буџета и извештава Пројектног менаџера и Директора 
финансија о свим одступањима;  

 Води базе података и примењује одговорајући информатички програм/софтвер, евидентира/књижи  финансијску 
документацију за Пројекат по налогу Директора финансија; 

 Прикупља податке и врши рефундацију накнаде штете од осигуравајућег завода која се односи на Пројекат; 
 Контролише обрачун зарада запослених и осталих личних примања запослених на Пројекту; 
 По налогу Директора финансија врши исплате и наплате, у складу са законом; 
 Контролише унос рачуна у књигу улазних рачуна, комплетирање улазних рачуна, комисијске записнике о 

поклону, уговоре о донацијама и  води евиденцију донатора; 
 Припрема и контролише налоге за плаћање и води рачуна о благовременом плаћању по налогу Директора 

финансија; 
 Отвара картице основних средстава на Пројекту, води књигу основних средстава, обрачунава амортизацију по 

одговарајућим наменским фондовима, обрађује све записнике и одлуке везане за расход основних средстава; 
 Обавља редовну проверу благајни и контролише правдање аконтација на име службених путовања у земљи и 

иностранству; 
 Контролише набавке, архивирање понуда, записника и друге тендерске документације, контролише 

дистрибуцију хуманитарне помоћи и извештава Пројектног менаџера и Директора финансија о уоченим 
одступањима; 

 Води евиденције у складу са уговорима и анексима уговора за Пројекат и архивира документацију у складу са 
локалним законодавством и захтевима донатора; 

 Прати прописе и стручну литературу, учествује на саветовањима и обукама; 
 Обавља процену радног учинка Финансијско-административног радника, Координатора набавке и дистрибуције 

и рачунополагача благајни, као и административног асистента из области рачуноводства; 
 Успоставља процедуре интерне контроле и одговоран је за доследну примену успостављених интерних 

контрола на Пројекту; 
 Сачињава правилнике и процедуре из области финансија; 
 У свом раду користи и поштује  принципе и терминологију дечијих права (укључујући поштовање права на 

приватност деце), а посебно уважава и поштује културу, традиционалне обрасце, обичаје и друге 
специфичности корисника помоћи, које нису у супротности са основним људским правима и правима деце. 

 

Квалификације и компетенције: 

 Висока или виша стручна спрема у области финансија и рачуноводства; 
 Претходно искуство од најмање 3 године на финансијско-рачуноводственим пословима; 
 Одлично знање законске регулативе из области финансија и рачуноводства; 
 Самосталност, прецизност и систематичност у раду; 
 Одличне комуникацијске и интерперсоналне вештине и вештине руковођења; 
 Возачка дозвола Б категорије; 
 Знање енглеског језика; 
 Знање рада на рачунару (MS Office). 

 

CV доставити електронским путем на e-mail: karijera@sos-decijasela.rs 

најкасније до 15.09.2017. године 
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