
Јавни позив за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Јачање капацитета и партнерстава за 

управљање миграцијама у Србији“ 

 

 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије расписује Јавни позив за 

ангажовање сарадника за следећа радна места: 

 

Фацилитатор техничко-информатичке радионице 
Радни задаци и обавезе фацилитатора: 

 

- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру техничко-информатичке радионице намењене 
корисницима у прихватним и азилним центрима;   

- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице;  

- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 

обуке/активности 
- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата. 

 

Услови конкурса: 
 

- Минимум средња стручна спрема/пожељно факултетско образовање 

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима  
- Висок степен комуникацијских вештина 

- Висок степен ефикасности 

- Динамичност, флексибилност и одговорност 

- Способност планирања и организације посла 
- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  

 

Фацилитатор кројачке радионице 
Радни задаци и обавезе фацилитатора: 

 

- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру кројачке радионице намењене корисницима у 

прихватним и азилним центрима;  
 - Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице;   

- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 

обуке/активности. 
- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата. 

 

Услови конкурса: 
 

- Минимум основна школа  

- Пожељно стручно оспособљавање за тражено занимање 

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима  
- Висок степен ефикасности  

- Динамичност, флексибилност и одговорност 

- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  
 

Фацилитатор радионице за учење енглеског језика  

Радни задаци и обавезе фацилитатора: 
- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру радионице за учење енглеског језика намењене 

корисницима у прихватним и азилним центрима;     

- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице; 

- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 
обуке/активности 

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата.  

 
Услови конкурса: 

 

- Минимум средња стручна спрема/пожељно факултетско образовање 

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима  
- Висок степен комуникацијских вештина 



- Динамичност, флексибилност и одговорност 
- Способност планирања и организације посла 

- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  

 

Фацилитатор спортске радионице  
Радни задаци и обавезе фацилитатора: 

 

- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру спортске радионице намењене корисницима у 
прихватним и азилним центрима; 

- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице;  

- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 
обуке/активности 

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата.  

 

Услови конкурса: 
 

- Минимум средња стручна спрема/пожељно факултетско образовање 

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима 
- Висок степен ефикасности 

- Динамичност, флексибилност и одговорност  

- Способност планирања и организације посла 
- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  

 

Фацилитатор столарске радионице 

Радни задаци и обавезе фацилитатора: 
- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру столарске радионице намењене корисницима у 

прихватним и азилним центрима;   

- Упознавање учесника радионице са процесом и основним техникама обраде дрвета   
- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице; 

- Вођење евиденције и редовно извештавање на месечном нивоу према Наручиоцу посла о постигнутим 

резултатима обуке/активности 

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата.  
 

Услови конкурса: 

 
- Минимум основна школа  

- Пожељно стручно оспособљавање за тражено занимање 

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима  
- Висок степен ефикасности и способности за решавање проблема 

- Динамичност, флексибилност и одговорност  

- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  

 

Фацилитатор браварско-варилачке радионице 

Радни задаци и обавезе фацилитатора: 

- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру браварско-варилачке радионице намењене 
корисницима у прихватним и азилним центрима;    

- Упознавање учесника радионице са процесом и основним техникама машинске обраде метала  

- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице;  
- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 

обуке/активности 

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата.  

 
 

Услови конкурса: 

 
- Минимум основна школа  

- Пожељно стручно оспособљавање за тражено занимање  

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима  

- Висок степен ефикасности и способности за решавање проблема 
- Динамичност, флексибилност и одговорност   



- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане или 
поседовање радне дозволе у случају да је лице у статусу тражиоца азила 

 

Фацилитатор керамичарске радионице  

Радни задаци и обавезе фацилитатора: 
 

- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру керамичарске радионице намењене 

корисницима у прихватним и азилним центрима;    
- Упознавање учесника радионице са основама керамичарског заната  

- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице; 

- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 
обуке/активности 

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата. 

 

Услови конкурса: 
 

- Минимум основна школа  

- Пожељно стручно оспособљавање за тражено занимање  
- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима 

- Висок степен ефикасности и способности за решавање проблема 

- Динамичност, флексибилност и одговорност   
- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  

 

Фацилитатор радионице о постављању и одржавању водоводно-канализационих и грејних инсталација 

Радни задаци и обавезе лица на позицији фацилитатора: 
 

- Спровођење окупационих и едукативних активности у оквиру радионице о постављању и одржавању 

водоводно-канализационих и грејних инсталација намењене корисницима у прихватним и азилним центрима;    
- Упознавање учесника радионице са основним принципима рада водоводно-канализационих и грејних 

инсталација 

- Вођење рачуна о стању опреме, инвентара и потрошног материјала неопходних за спровођење радионице;  

- Брига о правилном функционисању инсталација и опреме у прихватном центру/центру за азил 
- Вођење евиденције и редовно извештавање према Наручиоцу посла о постигнутим резултатима 

обуке/активности 

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата. 
 

 

Услови конкурса: 
 

- Минимум основна школа  

- Пожељно стручно оспособљавање за тражено занимање  

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима 
- Висок степен ефикасности и способности за решавање проблема 

- Динамичност, флексибилност и одговорност   

- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  
 

 

Фацилитатор радионице социјалног оснаживања миграната смештених у прихватним и азилним 

центрима  

Радни задаци и обавезе фацилитатора: 

- Спровођење окупационих, едукативних и креативних активности са циљем пружања социјалне подршке и 

оснаживања корисника у прихватним и азилним центрима  
- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата.  

 

Услови конкурса: 
 

- Минимум средња стручна спрема/пожељно факултетско образовање 

- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима 

- Висок степен комуникацијских вештина 
- Динамичност, флексибилност и одговорност   



- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане  
 

 

Културни медијатор 

Радни задаци и обавезе културног медијатора: 
 

- спровођење активности културне медијације, информисања корисника, као и њиховог усмеравања и 

упућивања на пружаоце услуга доступних у прихватним и азилним центрима; 
- контактирање корисника ради пружања адекватне подршке и дељење материјалне помоћи по потреби, у 

сарадњи са запосленима у прихватним и азилним центрима  

- активно праћење потреба и интересовања корисника и информисање пружалаца услуга у прихватним и 
азилним центрима  

- Обављање и других задатака по захтеву Комесаријата.  

 

Услови конкурса: 
  

- Добро познавање писаног и говорног арапског, пашту, урду, курдског, фарси или енглеског 

језика 
- Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним пословима 

- Висок степен комуникацијских вештина 

- Динамичност, флексибилност и одговорност    
- Поседовање држављанства Републике Србије или уредне пријаве боравка за стране држављане или 

поседовање радне дозволе у случају да је лице у статусу тражиоца азила.  
 

 
Пријава на конкурс врши се достављањем конкурсне документације путем електронске поште на 

адресу vladimir.sulovic@kirs.gov.rs, са напоменом Конкурс за радно место__________. 

 
Потпуна конкурсна документација садржи: радну биографију подносиоца пријаве, доказ о образовању, доказ о 

познавању наведеног/их језика (за радна места где је наведен услов знања језика). 

 

Контакт особа: Владимир Шуловић, телефон: 065/89-40-110, електронска пошта: 
vladimir.sulovic@kirs.gov.rs 

 

По почетку имплементације Пројекта, биће одређен датум почетка радног ангажовања.  
Јавни позив ће бити отворен до краја пројекта или до попуне радних места. 

 

Комесаријат за избеглице и миграције ће контактирати кандидате који испуњавају услове јавног позива и 
обавити разговор, у складу са потребама корисника смештених у прихватним и азилним центрима. 

 

За све информације заинтересовани кандидати могу се обратити горе наведеној контакт особи. 
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