
 
 
 
 
 
 
На основу члана 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016-пречишћен текст, 
3/2017- исправка и 18/2018) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/ 2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020), 

 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 27.05.2021. године, доноси 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова 
Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, број 11332 од 29.04.2021. године. 

II 
 

Решење доставити: ЈКП „Медиана“ Ниш,  Градској управи за комуналне 
делатности и инспекцијске послове и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 615-1/2021-03 
У Нишу, 27.05.2021. год. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

 
 

Драгана Сотировски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

У складу са чл. 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016-пречишћен текст, 
3/2017- исправка и 18/2018), директор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је, дана 
29.04.2021. године, Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, број 11332 и исти је достављен Градској 
управи за комуналне делатности и инспекцијске послове ради упућивања у даљу 
процедуру. 
 Доношењу Правилника приступило се ради унапређења постојећих процеса 
рада и рационалнијег обављања послова, као и у циљу обезбеђења континуитета у 
раду и ефикаснијег коришћења постојећих људских ресурса.  

Предложеним Правилником је систематизовано 301 раднo местo са 1000 
извршилаца, што је  у складу са Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину 
(„Службени лист града Ниша” бр.106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019, 
69/2019 и 85/2019). 

У складу са чланом 8. Посебног колективног уговора за јавна и јавна 
комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл. гласник РС“, број 37/2019) 
уз Правилник су достављена и мишљења Синдиката ЈКП „Медиана“ Ниш, 
Уједињених синдиката Србије, Синдиката Независност ЈКП „Медиана“ Ниш и 
Синдиката Наис ЈКП „Медиана“ Ниш.  

Имајући у виду наведено, Градскa управa за комуналне делатности и 
инспекцијске послове израдила је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
 ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 

                              В.Д НАЧЕЛНИКА 
 
 

                             Снежана Јовановић 
 

































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упоредни приказ важећег Правилника о организацији и систематизацији 

послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, 

и предлога новог Правилника о организацији и систематизацији  

послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



1 

0.0. НИВО�ПРЕДУЗЕЋА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.0.01.7 Директор
Обавља� све� послове� утврђене�
Законом� о� јавним� предузећима� и�
Статутом�предузећа�.

1

У�складу�са�
Законом�о�јавним�
предузећима�и�
Статутом�
предузећа

У�складу�
са�

Законом�
о�јавним�
предузећ

има�и�
Статуто

м�
предузећ

а

0.0.0.02.7

Помоћник
директора�за�
правно-
економске�
послове

Учествује� у� раду� колегијума� топ�
менаџмента� предузећа.� Учествује� у�
креирању� пословне� политике�
предузећа.� Стара� се� о� благовре-
меном�извршавању�послова�из� своје�
области�и�о�спровођењу�закона.
Прати� развој� савремених� правно-
економских� процеса.� Даје� стручне�
предлоге� и� мишљења� генералном�
директору.
За�свој�рад�одговара�директору.

1

Високо
образовање�
другог�или�трећег�
степена�
економског�смера�
са��положеним�
стручним�испитом�
из�области�
рачуноводства�
или�правног�
смера�са�
положеним�
правосудним�
испитом

4�год.

0.0.0.03.7

Помоћник
директора�за�
оперативне�и�
техничке�
послове

Учествује� у� раду� колегијума� топ�
менаџмента� предузећа.� Учествује� у�
управљању� техничким� системима� у�
предузећу.� Стара� се� о�
функционалности� техничке� подршке�
свим� делатностима� предузећа.� Бави�
се� развојним� актив-ностима� чији� је�
циљ� унапређење� основних�
делатности� предузећа.� Даје� стручне�
предлоге� и� спроводи� стратешке�
планове� и одлуке� у� делу� развоја�
делатности,� инвестиција,� стандарда�
и� техничког� одржавања� у� предузећу.�
Ради на� перманентном� стручном�
усавршавању� запослених� у�
предузећу.� Стара� се� о� примени�
савремених� технологија� у� области�
развоја�делат-ности�предузећа.�
Контролише� рад� оперативних
сектора.�Учествује�у�изради�планских�
докумената� и� програма� рада.� Прати�
савремене� трендове� и� прописе� у�
развоју� комуналних� делатности� из�
свог�домена.
За� свој� рад� одговоран� је� директору�
предузећа.

1

Високо
образовање��

другог�или�трећег�

степена�техничког�

смера�

4�год.

0.0.1. ЦЕНТАР�ЗА�ИНФОРМИСАЊЕ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.1.08.7

Руководилац�
центра за�
информисање

Организује, послове� интерног� и�
екстерног� информисања� предузећа.�
Одговоран� је� да� се� екстерно�
информисање� одвија� према� утврђеној�
динамици. Обавља и�друге�послове�по�
налогу�руководиоца.

1

Високо�
образовање�првог�
или�другог�
степена,��у�
трајању од�три,�
односно�четири�
године,�општег��
смера

2�год.

1 

0.0.НИВО�ПРЕДУЗЕЋА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.0.01.7 Директор
Обавља�све�послове�утврђене�

Законом�о�јавним�предузећима�и�
Статутом�предузећа�.

1

У�складу�са�
Законом�о�јавним�

предузећима�и�
Статутом�

предузећа

У�складу�
са�

Законом�
о�јавним�
предузе
ћима�и�

Статуто
м�

предузе
ћа

0.0.0.02.7

Помоћник
директора�за�

правно-
економске�
послове

Учествује�у�раду�колегијума�топ�
менаџмента�предузећа.�Учествује�у�

креирању пословне�политике
предузећа.�Стара�се�о�

благовременом�извршавању�послова�
из�своје области�и�о�спровођењу�
закона. Прати�развој�савремених�

правно - економских�процеса.�Даје�
стручне�предлоге�и�мишљења�

директору. Ради�на�перманентном�
стручном�усавршавању�запослених�у�

предузећу.�За�свој�рад�одговара�
директору.

1

Високо�
образовање�

другог или�трећег
степена,�односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља
друштвено -

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�
наука

3 год.

0.0.0.03.7

Помоћник
директора�за
техничке�и�
оперативне�
послове

Учествује�у�раду�колегијума�топ�
менаџмента�предузећа.�Учествује�у�
управљању�техничким�системима�у�

предузећу.�Стара�се�о�
функционалности�техничке�подршке�
свим�делатностима�предузећа.�Бави�

се�развојним�активностима�чији�је�
циљ�унапређење�основних�

делатности�предузећа.�Даје�стручне�
предлоге�и�спроводи�стратешке�
планове�и�одлуке�у�делу�развоја�

делатности,�инвестиција,�стандарда�
и�техничког�одржавања�у�предузећу.�

Ради�на�перманентном�стручном�
усавршавању�запослених�у�

предузећу.�Стара�се�о�примени�
савремених�технологија�у�области�

развоја�делатности�предузећа.
Контролише�рад�оперативних�

сектора.�Учествује�у�изради�планских�
докумената�и�програма�рада.�Прати�

савремене�трендове�и�прописе�у�
развоју�комуналних�делатности�из�

свог�домена. За�свој�рад�одговоран�је�
директору�предузећа.

1

Високо�
образовање�

другог�или�трећег�
степена,�односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�
наука

3 год.

0.0.0.04.7

Помоћник
директора за�
организацију�

рада

Учествује�у раду�колегијума�топ�
менаџмента�предузећа.�Учествује�у�

управљању�оперативним�системима�
у�предузећу.�Пружа�техничку�

подршку�у�раду�блоку�оперативних�
послова,�блоку�техничких�послова,�

блоку�правних�послова,�блоку�
економских�послова�као�и�свим�

центрима�на�нивоу�предузећа.�Стара�
се�о�благовременом�извршавању�

послова�из�делокруга�рада�
директора�и�примени�савремених�

технологија.�Учествује�у�изради�

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање у�
трајању�од�три�
односно�четири�

године из научног�
поља� друштвено�
- хуманистичких,�

природно�-
математичких�или�

техничко�-

без



2 

0.0.1.09.7

Стручни�
сарадник�за�
информaције�од�
јавног�значаја

Организује� и� стара� се� о� припреми�
информација� из� сектора� за� потребе�
информисања� корисника� и� грађана.�
Одговара� по� захтевима� за� доставу�
информација� од� јавног� значаја.� Ради�
на� унапређењу� и� развоју� послова�
информисања� корисника� услуга� и�
грађана.� Израђује� извештаје� (дневне,�
недељне,� месечне)� о� раду� и� прати�
статистичке� податке� о� раду� службе. 
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање�првог�
или�другог�
степена,��у�
трајању�од�три,�
односно�четири�
године,�општег��
смера

без

0.0.1.10.6
Сарадник�за�
информaције�од�
јавног�значаја

Спроводи� и� политику� односа� са�
јавношћу;
Координира� организацију� медијских� и�
других�промотивних�догађаја;
Координира� израду� и� припрема�
саопштења�за�јавност;
Одговара� по� захтевима� за� доставу�
информација�од�јавног�значаја
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.�

1

Високо�
образовање�првог�
степена,��у�
трајању�од�три�
године општег��
смера

без

0.0.1.11.6
Дизајнер�-
оператер

Обавља�све�техничке�послове�

дизајнирања,�за�потребе�интерног�и�

екстерног�информисања�предузећа.�

Обавља�све�послове�дизајна�за�

потребе�интерног�листа�предузећа.�

Компјутерски�обрађује�и�уноси�

текстове�за�потребе�интерног�и�

екстерног�информисања.�Обликује�

рекламе�и�рекламно-пропагандни�

материјал�предузећа�ради�њиховог�

штампања�или�емитовања�у�медијима.�

Обавља�послове�редовног�ажурирања�

WEB site-а�предузећа.�Обавља�све�

техничке�послове�за�потребе�свих�

мултимедијалних�презентација�

предузећа.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�руководиоца.

1

Високо�
образовање�првог�
степена�у�трајању�
од�три�године�
општег�или�
уметничког�смера

без

0.0.1.12.4
Референт�за�
информације�од�
јавног�значаја

Организује,� послове� интерног� и�
екстерног� информисања� предузећа.
Одговоран� је� да� се� екстерно�
информисање� одвија� према� утврђеној�
динамици.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења

без

0.0.1.13.4
Администратор�
центра за�
информисање

Обавља� послове� за� потребе� интерног�
и�екстерног�информисања�предузећа.
Прикупља� потребне� информације� од�
мeнаџмента� свих� сектора� предузећа�
ради� припреме� текстова� за� интерни�
лист.
Контролише� исправност� достављених�
текстова� за� потребе� интерног� и�
екстерног�информисања�предузећа.�
Контактира� са� електронским� и�
штампаним� медијима� ради�
организације� конференције� за�
новинаре� и� разговора.� Припрема�
информације� за� потребе� ажурирања�
WEB site-а.� Обавља� и� друге� послове�
по�налогу�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења

без

2 

планских�докумената.�За�свој�рад�
одговоран�је�директору�предузећа.

технолошких�
наука

0.0.1. ЦЕНТАР�ЗА�ИНФОРМИСАЊЕ 

Шифра
Назив�радног

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.1.05.7
Директор центра�
за�информисање

Организује послове�интерног�и�
екстерног�информисања�предузећа.�

Одговоран�је�да�се�екстерно�
информисање�одвија�према�утврђеној�
динамици. Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�директора.

1

Високо�
образовање

другог�или�трећег�
степена,�односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�
наука

1 год.

0.0.1.06.7
Стручни�сарадник�
за�информaције�
од�јавног�значаја

Организује�и�стара�се�о�припреми�
информација�из�сектора�за�потребе�
информисања�корисника�и�грађана.�
Одговара�по�захтевима�за�доставу�

информација�од�јавног�значаја.�Ради�
на�унапређењу�и�развоју�послова�
информисања�корисника�услуга�и�

грађана.�Израђује�извештаје�(дневне,�
недељне,�месечне)�о�раду�и�прати�

статистичке�податке�о�раду�службе. 
Обавља�и�друге�послове�по�налогу

непосредног руководиоца.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање у�
трајању�од�три�
односно четири�

године из�научног�
поља друштвено�-

хуманистичких,�
природно�-

математичких�или�
техничко�-

технолошких�
наука

без

0.0.1.07.6
Сарадник�за�

информaције�од�
јавног�значаја

Спроводи и�политику�односа�са�
јавношћу. Координира�организацију�

медијских и�других�промотивних�
догађаја. Координира�израду�и

припрема�саопштења�за јавност. 
Одговара�по�захтевима�за�доставу�

информација�од�јавног�значаја. 
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
степена,�односно�

стечено�високо�
образовање у�

трајању�од�три�
године из�научног�
поља друштвено�-

хуманистичких,�
природно�-

математичких�или�
техничко�-

технолошких�
наука

без

0.0.1.08.6
Дизајнер�-
оператер

Обавља�све�техничке�послове�

дизајнирања,�за�потребе�интерног�и�

екстерног�информисања�предузећа.�

Обавља�све�послове�дизајна�за�

потребе�интерног�листа�предузећа.�

Компјутерски�обрађује�и�уноси�

текстове�за�потребе�интерног�и�

екстерног�информисања.�Обликује�

рекламе�и�рекламно - пропагандни�

материјал�предузећа�ради�њиховог�

штампања�или�емитовања�у�медијима.�

Обавља�послове�редовног�ажурирања�

WEB site-а�предузећа.�Обавља�све�

техничке�послове�за�потребе�свих�

мултимедијалних�презентација�

предузећа.�Обавља�и�друге�послове�по�

1

Студије�првог�
степена,�односно�

стечено�високо�
образовање у

трајању�од�три�
године из�научног�
поља друштвено�-

хуманистичких,�
природно�-

математичких�или�
техничко�-

технолошких�
наука

без



3 

0.0.1.14.4
Оператер�
центра

Ради� на� пружању� информација�
грађанима� и� корисницима� услуга� у�
складу�са�прописаним�процедурама.�У�
циљу� прикупљања� информација�
контактира� са� надлежним� службама� у�
предузећу.� Информације� добијене� од�
грађана�о� проблемима� и� недостацима�
у� раду прослеђује� надлежним�
службама� у� предузећу.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосред.�
руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења

без

0.0.2. ЦЕНТАР�ЗА�ЗАШТИТУ�ЖИВОТНЕ�СРЕДИНЕ�И�ОДРЖИВИ�РАЗВОЈ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.2.15.7

Директор�
центра�за�
заштиту�
животне�
средине�и�
одрживи�развој

Организује� рад� центра.� Учествује� у�
раду� колегијума� топ� менаџмента�
предузећа.� Врши� надзор� над�
процесима� планирања� и� управљања�
отпадом. Ради� на� дефинисању�
приоритета,� облика,� садржаја� и�
праћењу� индикатора� � у� области�
одрживог� развоја.� Ради� на� ширењу
инфраструктуре� за� управљање�
отпадом.�Сарађује�са� организационим�
јединицама�унутар�предузећа�као� и�са�
представницима� органа� државне�
управе� и� локалне� самоуправе, 
удружењима� грађана,� индустрије� и�
удружењима� привредника� у� поступку�
израде� и� реализације� пројеката,�
стратегија,� планова� и� програма.� За�
свој� рад� одговара� генералном�
директору

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�смера�
заштите
животне�средине,�
познавање�
енглеског�језика

3�год.

0.0.2.16.7

Координатор�
центра�за�
заштиту�
животне�
средине�и�
одрживи�развој

Стара�се�о�организацији�рада�центра.
Прати� и� анализира� рад� радника� и�
предлаже� мере� за� побољшање��
процеса� рада� у� центру.� Анализира�
проблеме�у�процесима�из�делат-ности�
предузећа� и� стара� се� о� примени�
савремених�технологија.
Врши� � утврђивање,� координирање� и�
развој� циљева� политике� заштите�
животне�средине�и�� стандарда�чистије�
производње� у� функцији� одрживог�
развоја.� Ради� на� унапређењу�
управљања� отпадом,� предлаже� мере�
за� управљање� посебним� токовима�
отпада� и� ефикасну� употребу� ресурса.�
У�циљу�квалитетнијег�обављања�посла�
сарађује� са� осталим� секто-рима�
предузећа,� као� и� са� представницима�
других� предузећа� у� Граду.Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
електронског,�
машинског�и��
грађевинског�
смера�и�смера
заштите�животне�
средине

2�год.

0.0.2.17.7

Водећи�
инжењер�за�
одрживи�развој

Прати� законске� мере� из� области�
заштите� животне� средине� и� одрживог�
развоја.�Предлаже�програме�и�мере�за��
укључење�политике�животне�средине�у�
развојне� политике� других� сектора.�
Припрема� иновативне� пројекте� и�
развија� нова� технолошка� средства� за�
оства-ривање� ових� циљева.� Прати�
индикаторе� про-изводње� и� потрошње�
и� спровођење� страте-гија� одрживог�
развоја.� Обавља� контакте� са�
корисницима� у� циљу� спецификације�
пројектних� задатака� и� дефинисање�
потребних� послова� и� ресурса� и�

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
електронског,�
машинског�и��
грађевинског�
смера�и�смера��
заштите�животне�
средине

1�год.

3 

налогу непосредног руководиоца.

0.0.1.09.4
Референт
Центра за�

информисање

Организује,�послове�интерног�и�
екстерног�информисања�предузећа.�

Одговоран�је�да�се�екстерно�
информисање�одвија�према�утврђеној�
динамици.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу непосредног руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

0.0.1.10.4
Администратор�

Центра за�
информисање

Обавља�послове�за�потребе�интерног�
и�екстерног�информисања�предузећа.
Прикупља�потребне�информације�од�
мeнаџмента�свих�сектора�предузећа�
ради�припреме�текстова�за�интерни�

лист. Контролише�исправност�
достављених�текстова�за�потребе�
интерног�и�екстерног�информисања�

предузећа. Контактира�са�
електронским�и�штампаним�медијима�
ради�организације�конференције�за�
новинаре�и�разговора.�Припрема�

информације�за�потребе�ажурирања�
WEB site-а.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу непосредног руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

0.0.1.11.4 Оператер�центра

Ради�на�пружању�информација�
грађанима�и�корисницима�услуга�у�

складу�са�прописаним�процедурама.�У�
циљу�прикупљања�информација�

контактира�са�надлежним�службама�у�
предузећу.�Информације�добијене�од�
грађана�о�проблемима�и�недостацима�

у�раду прослеђује�надлежним�
службама�у�предузећу.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног
руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

0.0.2. ЦЕНТАР�ЗА�ЗАШТИТУ�ЖИВОТНЕ�СРЕДИНЕ, ОДРЖИВИ�РАЗВОЈ И�ПРОЈЕКТЕ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.2.12.7

Директор�центра�
за�заштиту�

животне�средине, 
одрживи�развој и�

пројекте

Организује�рад�центра.�Учествује�у�
раду�колегијума топ�менаџмента�
предузећа.�Врши�надзор�над�

процесима�планирања�и�управљања�
отпадом. Ради�на�дефинисању�
приоритета,�облика,�садржаја�и�
праћењу�индикатора��у�области�

одрживог�развоја.�Ради�на�ширењу�
инфраструктуре�за�управљање�

отпадом.�Сарађује�са�организационим�
јединицама�унутар�предузећа�као�и�са�

представницима�органа�државне�
управе�и�локалне�самоуправе,�

удружењима�грађана,�индустрије�и�
удружењима�привредника�у�поступку�

израде�и�реализације�пројеката,�
стратегија,�планова�и�програма.�За�

свој�рад�одговара�директору.

1

Високо�
образовање�

другог�или�трећег�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�
наука;

познавање�
енглеског�језика

3�год.
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израђује� пројекте. Стара� се� о� дина-
мици� реализације� пројеката� и�
извештајима.� Ради� на� примени�
савремених� технологија� у� области�
развоја� и� управљања� пројектима.�
Врши� израду� спецификација� ресурса�
за�нове�пројекте�или�њихове�делове�и�
измене� посто-јећих.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца.

0.0.2.18.7

Водећи�
инжењер�за�
планирање�и�
управљање
отпадом

Прати� законске� мере� из� области�
заштите� животне� средине� и� одрживог�
развоја.� Ради� на� константном�
унапређењу� управљања� отпадом� и�
предлаже� активности� ради� испуњења�
националних� циљева� дефинисаних�
националним,� регионалним� и�
локалним� стратешким� документима.�
Стара� се� о� прибављању�и�ажурирању�
дозвола� за� управљање� отпадом� и�
објављује� листу� отпада� за� чији� је�
третман� или� одлагање� предузеће�
овлашћено. Израђује� и� ажурира� и�
радни� план� постројења� за� третман� и�
одлагање� отпада.� Ради� на� ширењу�
система� одвојеног� сакупљања� отпада�
и� сарађује� са� оператерима� за�
амбалажни� отпад.� Стара� се� о�
припреми� документације� и� извештаја�
за� надлежне� органе.� Планира�
програме� екстерне� и� интерне�
едукације� у� области� заштите� животне�
средине�и�одрживог�развоја.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
техничког,,�
машинског�и��
грађевинског�
смера�и�смера��
заштите�животне�
средине

1�год.

0.0.2.19.7

Инжењер�за�
мониторинг�и�
извештавање

Прати� законске� мере� из� области�
заштите� животне� средине� и� одрживог�
развоја.�Прикупља� податке� и� израђује�
извештаје� о� управљању� отпадом� на�
регионалном� и� локалном� нивоу.�
Одговоран� је� за� документацију� и� при-
премање� извештаја� за� надлежне�
органе.� Сарађује� са� � организационим�
јединицама� унутар� предузећа� ради�
прибављања� података� за�
извештавање.� Учествује� у�
прибављању� дозвола� за� управља-ње�
отпадом,� извештавању� и� ревизији. 
Одговоран� је� за� испуњење� законских�
одредби� � у� делу� мониторинга� стања�
животне�средине�и�утицаја�делатности�
предузећа� на� животну� сре-дину.�
Припрема� извештаје� за� катастар� зага-
ђивача.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�заштите�
животне�средине,�
биологије�са�
екологијом,�
хемије

без

0.0.2.20.4 Референт

Води� евиденцију� о� сакупљеном,�
третираном� и� депонованом отпаду� и�
одговоран� је� за�вођење�базе�података�
о�отпаду.�Прати�активност�релевантних�
организација,� расписивање�пози-ва� за�
пројекте�и�предлаже�пројектне�идеје�у
складу�са�условима�конкурса.�
Врши� дизајнирање� и� припрему� за�
штампу� пројекног� материјала� и�
презентација.� Врши� архивирање�
пројеката.� Ради� на� перманентној�
едукацију�радника�из�области�заштите�
животне�средине�и�одрживог�развоја.
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења,�
сертификат o 
положеном�
специјалистичком�
курсу за�
управљање�
отпадом

без

4 

0.0.2.13.7

Координатор�
центра�за заштиту�
животне�средине�
и�одрживи�развој

Стара�се о�организацији�рада�центра.
Прати�и�анализира�рад�радника�и�
предлаже�мере�за�побољшање��

процеса�рада�у�центру.�Анализира�
проблеме�у�процесима�из�делатности�
предузећа�и�стара�се�о�примени�

савремених�технологија.
Врши��утврђивање,�координирање�и�
развој�циљева�политике�заштите�

животне�средине�и��стандарда�чистије�
производње�у�функцији�одрживог�
развоја.�Ради�на�унапређењу�

управљања�отпадом,�предлаже�мере�
за�управљање�посебним�токовима�

отпада�и�ефикасну�употребу�ресурса.�
У�циљу�квалитетнијег�обављања�посла�

сарађује�са�осталим�секторима�
предузећа,�као�и�са�представницима�
других�предузећа�у�Граду.Обавља�и�
друге�послове�по�налогу непосредног

руководиоца.

1

Високо
образовање��

другог�или�трећег�
степена�из�

научног�поља�
природно�–

математичких�или�
техничко�–
технолошких�

наука

2�год.

0.0.2.14.7

Водећи�инжењер�
за�одрживи�

развој

Прати�законске�мере�из�области�
заштите�животне�средине�и�одрживог�
развоја.�Предлаже�програме�и�мере�за��
укључење�политике�животне�средине�у�
развојне�политике�других�сектора.�
Припрема�иновативне�пројекте�и�

развија�нова�технолошка�средства�за�
остваривање�ових�циљева.�Прати�

индикаторе�производње и�потрошње�и�
спровођење�стратегија�одрживог�
развоја.�Обавља�контакте�са�

корисницима�у�циљу�спецификације�
пројектних�задатака�и�дефинисање�
потребних�послова�и ресурса�и�
израђује�пројекте. Стара�се�о�

динамици�реализације�пројеката�и�
извештајима.�Ради�на�примени�

савремених�технологија�у�области�
развоја�и�управљања�пројектима.�

Врши�израду�спецификација�ресурса�
за�нове�пројекте�или�њихове�делове�и�
измене�постојећих.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу непосредног

руководиоца.

2

Високо
образовање��

другог�или�трећег�
степена�из�

научног�поља�
природно�–

математичких�или�
техничко�–
технолошких�

наука

1�год.

0.0.2.15.7

Инжењер�за�
мониторинг�и�
извештавање

Прати�законске�мере�из�области�
заштите�животне�средине�и�одрживог�
развоја.�Прикупља�податке�и�израђује�
извештаје�о�управљању�отпадом�на�
регионалном�и�локалном�нивоу.�
Одговоран�је�за�документацију�и�

припремање�извештаја�за�надлежне�
органе.�Сарађује�са��организационим�
јединицама�унутар�предузећа�ради�

прибављања�података�за�
извештавање.�Учествује�у�

прибављању�дозвола�за�управљање�
отпадом,�извештавању�и�ревизији. 
Одговоран�је�за�испуњење�законских�
одредби��у�делу�мониторинга�стања�
животне�средине�и�утицаја�делатности�

предузећа�на�животну�средину.�
Припрема�извештаје�за�катастар�зага-
ђивача.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу непосредног руководиоца.

1

Високо
образовање��

другог�или�трећег�
степена�из�

научног�поља�
природно�–
математичких�

наука

без
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непосредног�руководиоца.

0.0.3. ЦЕНТАР�ЗА�ИНТЕРНУ�РЕВИЗИЈУ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна�
спрема

Посебни�
услови

Радно
искуст.

0.0.3.21.7  

Директор�
центра�за�
интерну�
ревизију

Руководи�и�организује�рад�Центра�за�
интерну� ревизију;� Прати� и� проучава�
позитивне� законске� прописе� из�
делокруга� свог� рада� и� стара� се� о�
њиховој� примени� у� домену� рада�
Центра� � за� интерну� ревизију;� Даје�
упутства� за� обављање� ревизија�
система,� ревизија� успешности,�
финансијских� ревизија� и� ревизија�
усаглашености� са� прописима;�
Припрема� и� подноси� на� одобравање�
директору� ,нацрт� стратешког� и�
годишњег� плана� интерне� ревизије;�
Надгледа� спровођење� годишњег�
плана� интерне� ревизије� и� примену�
методологије�интерне�ревизије;�Врши�
расподелу�радних�задатака�интерним�
ревизорима� и� одобрава� планове�
обављања� појединачне� ревизије;�
Омогућава� сталну� обуку� и прати�рад�
интерних� ревизора;� Обезбеђује�
одржавање� организационих� и�
професионалних� етичких� стандарда;�
Припрема�извештаје� за� послове�које�
реализује� у� извештајном� периоду;�
Пружа� стручну� подршку� у� процени�
области� ризика;� Спроводи�
ревизорске� процедуре;�
Идентификује,� обрађује� и�
документује� ревизорске� налазе� и�
препоруке;� За� свој� рад� одговоран� је�
директору.

1

Студије�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�
трајању�
од�
четири�
године�
из�
научне�
области�
друштве
но-
хуманист
ички,�
природн
о-
математ
ичких�
или�
техничко�
-
техноло
шких�
наука

Положен�
испит�за�
овлашће
ног�
интерног
ревизор
а�у�
јавном�
сектору�
најмање�
7�година�
искуства�
на�
послови
ма�
интерне�
ревизије,�
интерне�
контроле
, 
финанси
јске�
контроле
; 
познава
ње��рада�
на�
рачунару

7�год.

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.3.22.7
Интерни�
ревизор

Учествује�у�изради��планова�и�
процедуда�интерне�ревизије;�
учествује�у�обављању�послова�
ревизије��финансијских�резултата,�
ревизије�система,�ревизије�
финансијских�резултата��и�ревизије�
усаглашености�са�прописима.�
Идентификује,�обрађује�и�
документује�ревизијске�налазе,��
припрема�извештај�из�делокруга�свог�
рада�и�пружа��помоћ�директору�
Центра�у�реализовању�усвојених�
планова�ревизиј.
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца

3

Високо
образовање��другог�
или�трећег�степена�
са�положеним�
стручним�испитом�������������������������������
за�овлашћеног�
интерног�ревизора�у�
јавном�сектору

1�год.

0.0.4   КАБИНЕТ�ЗА�ПОСЛОВЕ�ДИРЕКТОРА 

5 

0.0.2.16.4 Референт

Води�евиденцију о�сакупљеном,�
третираном�и�депонованом�отпаду�и�
одговоран�је�за�вођење�базе�података�
о�отпаду.�Прати�активност�релевантних�
организација,�расписивање�пози-ва�за�
пројекте�и�предлаже�пројектне�идеје�у�

складу са�условима�конкурса.
Врши�дизајнирање�и�припрему�за�
штампу�пројекног�материјала�и�
презентација.�Врши�архивирање�
пројеката.�Ради�на�перманентној�

едукацију�радника�из�области�заштите�
животне�средине�и�одрживог�развоја.
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера;
сертификат o 
положеном�

специјалистичком�
курсу за�

управљање�
отпадом

без

0.0.3. ЦЕНТАР�ЗА�ИНТЕРНУ�РЕВИЗИЈУ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна�
спрема

Посебни�
услови

Радно
искуст.

0.0.3.17.7

Директор�
центра�за�
интерну�
ревизију

Руководи�и�организује рад�Центра�за�
интерну�ревизију. Прати�и�проучава�
позитивне�законске�прописе�из�
делокруга�свог�рада�и�стара�се�о�
њиховој�примени�у�домену�рада�
Центра��за�интерну�ревизију. Даје�
упутства�за�обављање�ревизија�
система,�ревизија�успешности,�
финансијских�ревизија�и�ревизија�
усаглашености�са�прописима.

Припрема�и�подноси�на�одобравање�
директору, нацрт�стратешког�и�

годишњег�плана�интерне�ревизије.
Надгледа�спровођење�годишњег�
плана�интерне�ревизије�и�примену�

методологије�интерне�ревизије. Врши�
расподелу�радних�задатака�интерним�
ревизорима�и�одобрава�планове�
обављања�појединачне�ревизије.

Омогућава�сталну�обуку�и�прати�рад�
интерних�ревизора. Обезбеђује�
одржавање�организационих�и�

професионалних�етичких�стандарда.
Припрема�извештаје�за�послове�које�
реализује�у�извештајном�периоду.
Пружа�стручну�подршку�у�процени�

области�ризика.�Спроводи�
ревизорске�процедуре.
Идентификује,�обрађује�и�

документује�ревизорске�налазе и�
препоруке. За�свој�рад�одговоран�је�

директору.

1

Студије�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�

трајању�
од

четири�
године�
из�

научног�
поља

друштве
но-

хуманист
ички,�

природн
о-

математ
ичких�
или�

техничко�
-

техноло
шких�
наука

Положен�
испит�за�
овлашће
ног�

интерног�
ревизор
а�у�

јавном�
сектору�
најмање�
7�година�
искуства�

на�
послови
ма�

интерне�
ревизије,�
интерне�
контроле

, 
финанси
јске�

контроле
; 

познава
ње��рада�

на�
рачунару

7�год.

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.3.18.7
Интерни�
ревизор

Учествује�у�изради��планова�и�
процедуда�интерне�ревизије.�
Учествује�у�обављању�послова�

ревизије��финансијских�резултата,�
ревизије�система,�ревизије�

финансијских�резултата��и�ревизије�
усаглашености�са�прописима.�
Идентификује,�обрађује�и�

документује�ревизијске�налазе,��
припрема�извештај�из�делокруга�свог�

рада�и�пружа��помоћ�директору�
Центра�у�реализовању�усвојених�
планова�ревизиј. Обавља�и�друге�
послове�по�налогу непосредног

руководиоца.

2

Високо�образовање�
другог�или�трећег�
степена, односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�–

хуманистичких�или�
природно-

математичких�наука
са�положеним�

стручним�испитом�������������������������������
за�овлашћеног�

интерног�ревизора�у�
јавном�сектору

1�год.
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Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.4.23.7
Организатор�
послова�
директора

Oрганизује,� координира� и�
обезбеђује� обављање� послова� за�
оптималан� рад� директора�
предузећа�и� извршних�директора;�
Организује� и� заказује� интерне� и�
екстерне� састанке� директора;�
Обавља� све� неопходне� радње� и�
послове,� везане� за� електронску�
комуникацију� предузећа;
Организује� послове�
репрезентације� директора�
предузећа;� Организује� и� обавља�
пријем� странака� директора�
предузећа;�Пружа�стручну�помоћ�у�
раду� директора,� обављањем�
професионалних,� техничких� и�
осталих� задатака,� по� налогу�
директора;� Организује� рад�
пословног� секретара� и� осталих�
секретара� на� нивоу� предузећа;�
Контролише,� координира� и�
организује� рад� возача� путничких�
возила� на� нивоу� предузећа;� За�
свој�рад�одговоран�је�директору.

1

Студије� другог�
степена,� односно�
стечено� високо�
образовање� у�
трајању�од�четири�
године из� научне�
области�
друштвено-
хуманистички,�
природно-
математичких� или�
техничко� -
технолошких�
наука

.

1
година

0.0.4.24.7
Пословни�
секретар

Води� евиденцију� састанака,�
рокова� и� обавеза� директора� и�
извршних� директора;� Припрема�
аналитичке� информације� за�
потребе� директора;� Спроводи�
странке� према� протоколу;� Води�
коресподенцију� по� налогу�
руководиоца;� Израђује� службене�
белешке� по� налогу� непосредног�
руководиоца;� Прима,� сигнира,�
распоређује� и� експедује� пошту� и�
другу� документацију,� за� потребе�
директора�и� извршних�директора;�
За�свој�рад�одговора�непосредном�
руководиоцу.

1

Студије� првог� или�
другог� степена,�
односно� стечено�
високо�
образовање� у�
трајању� од� три�
односно� четири�
године� из� научне�
области�
друштвено-
хуманистички,�
природно-
математичких� или�
техничко� -
технолошких�
наука

1
година

0.0.4.25.4 Секретар

Прима,� сигнира,� распоређује� и�
експедује� пошту� и� другу�
документацију.� Стара� се� за� тачно�
и�благовремено�извршавање�свих�
послова. Припрема� састанке� и�
позива� на� захтев� директора и�
организатора� послова� директора
одређена� лица.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу.� � Обавезно�
користи� рачунар� за� ажурирање�
потребних� података. Послужује�
госте� и� пословне� партнере�
директора.� За� свој� рад� одговора�
непосредном�руководиоцу.

2

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�смера

1
година

0.0.4.26.3
Возач

путничког�возила

Управља� путничким� моторним�
возилом.� Поседује� возачку�
дозволу� “Б”� категорије.�
Свакодневно� обавља� визуелни�
преглед� исправности� возила� и�
стара�се�о хигијени�возила.�Уочене�
кварове� и� неисправности�
пријављује� служби� одржавања�

4

Трогодишње�средње�
образовање,�
положен� испит� за�
возача� � "Б"�
категорије

без
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0.0.4   КАБИНЕТ�ЗА�ПОСЛОВЕ�ДИРЕКТОРА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

0.0.4.19.7
Организатор�
послова�
директора

Oрганизује, координира и
обезбеђује обављање послова за

оптималан рад директора
предузећа,�помоћника�директора
и извршних директора. Организује

и заказује интерне и екстерне
састанке директора. Обавља све
неопходне радње и послове, 

везане за електронску
комуникацију предузећа.

Организује послове
репрезентације директора

предузећа. Организује и обавља
пријем странака директора

предузећа. Пружа стручну помоћ у
раду директора, обављањем
професионалних, техничких и
осталих задатака, по налогу
директора. Организује рад

пословног секретара и осталих
секретара на нивоу предузећа.
Контролише, координира и

организује рад возача путничких
возила на нивоу предузећа. За
свој рад одговоран је директору.

1

Високо�образовање�
другог�или�трећег�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�наука

.

1 год.

0.0.4.20.6
Пословни�
секретар

Води евиденцију састанака, 
рокова и обавеза директора и
извршних директора. Припрема
аналитичке информације за
потребе директора. Спроводи
странке према протоколу. Води

коресподенцију по налогу
руководиоца. Израђује службене
белешке по налогу непосредног
руководиоца. Прима, сигнира, 

распоређује и експедује пошту и
другу документацију, за потребе
директора,�помоћника�директора
и извршних директора. За свој рад

одговора непосредном
руководиоцу.

1

Студије�првог�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање у�
трајању�од�три�

године из научног�
поља друштвено�-
хуманистичких,�

природно�-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�наука

1 год.

0.0.4.21.4 Секретар

Прима,�сигнира,�распоређује�и�
експедује�пошту�и�другу�

документацију.�Стара�се�за�тачно�
и�благовремено�извршавање�свих�
послова. Припрема�састанке�и�
позива�на�захтев�директора и�

организатора�послова�директора
одређена�лица.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу.��Обавезно�
користи�рачунар�за�ажурирање�
потребних�података. Послужује�

госте�и�пословне�партнере�
директора.�За свој рад одговора

непосредном руководиоцу.

2

Четворогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

1 год.

0.0.4.22.4 Возач

Управља�моторним�возилом.�
Поседује�возачку�дозволу�“Б”�

категорије.�Свакодневно�обавља�
визуелни�преглед�исправности�
возила�и�стара�се о�хигијени�
возила.�Уочене�кварове�и�

неисправности�пријављује�служби�
одржавања�возила.�Одговоран�је�
за�рационално�коришћење�радног�

1

Четворогодишње�
средње образовање

друштвеног,�природног�
или�техничког смера;
положен�испит�за�

возача��"Б"�категорије

без
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возила.� Одговоран� је� за�
квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одговоран� је� за�
рационално� коришћење� радног�
времена,� материјала� и� осталих�
ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за�
примену� мера� БиЗНР.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу�
менаџмента� и� организатора�
послова� директора. За� свој� рад�
одговоран� је� директору,�
помоћницима� директора� и�
организатору�послова�директора.

0.0.4.27.2 Возач

Управља� моторним� возилом.�
Поседује� возачку� дозволу� “Б”�
категорије.� Свакодневно� обавља�
визуелни� преглед� исправности�
возила� и� стара� се� о� хигијени�
возила.� Уочене� кварове и�
неисправности�пријављује�служби�
одржавања� возила.� Одговоран� је�
за�рационално�коришћење�радног�
времена� � и� осталих� ресурса�
предузећа.� Обавезан� је� за�
примену� мера� БиЗНР.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу�
менаџмента.� За� свој� рад�
одговоран� је� директору,�
помоћницима� директора� и�
организатору�послова�директора.

1

Основно�
образовање� и� други�
степен� стручне�
спреме, положен�
испит� за�возача� � "Б"�
категорије

без

Сл.�БЛОК�ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ�ПОСЛОВА

1.0. БЛОК�ПРАВНО�- ЕКОНОМСКИХ��ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.0.0.01.7

Извршни�
директор
за�правно-
економске�
послове

Обавља�све�послове�утврђене�Законом�о�јавним
предузећима�и�Статутом�предузећа.
Учествује� у� раду� колегијума� топ� менаџмента�
предузећа.� Координира� рад� економског� и�
правног� сектора.� Спроводи� одлуке� колегијума� и�
стара�се�о�спровођењу�закона�из�своје� области.�
За�свој�рад�одговоран� је�директору� и�помоћнику
директора�за�економско-правне�послове.

1

У�складу�са�
Законом�о�
јавним��
предузећима�
и�Статутом�
предузећа

У�складу�
са�

Законом�
о�јавним�
предузе
ћима�и�
Статуто

м�
предузе
ћа

1.0.0.02.7

Руководилац�за�
финансијско�
управљање�и�
контролу

Обавља� све� послове� успостављања� и� развоја�
финансијског� управљања� и� контроле� у�
предузећу;� Прати� и� оцењује� целокупни� систем�
унутрашње� контроле� предузећа;� Координира�
развој� и� спровођење� програма� унутрашње�
контроле;� Идентификује� и� прати� утврђене�
недостатке� и� даје� упутства� за� извршење��
потребних� корективних� радњи;� Стара� се� о�
информисаности� запослених� о� применљивим�
политикама,� као� и� примењивању� одговарајућих�
упутстава� у� подручју� интерне� контроле;�
Сачињава� извештаје� на� захтев� интерних� и�
екстерних� корисника;� Стара� се� о� адекватном�
управљању� и контроли� трошења� средстава�

1

Студије�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образовање�
у�трајању�од�
четири�
године�из�
научне�
области�
друштвено-
хуманистичк

1�год.

7 

времена��и�осталих�ресурса�
предузећа.�Обавезан�је�за�

примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�
менаџмента.�За�свој рад�
одговоран�је�директору,�

помоћницима�директора�и�
организатору�послова�директора.

0.0.4.23.3.
Возач

путничког�возила

Управља�путничким�моторним
возилом.�Поседује�возачку�
дозволу�“Б”�категорије.�

Свакодневно�обавља�визуелни�
преглед�исправности�возила�и�

стара�се�о�хигијени�возила.�Уочене�
кварове�и�неисправности�

пријављује�служби�одржавања�
возила.�Одговоран�је�за�

квалитетно�обављање�радних�
задатака.�Одговоран�је�за�

рационално�коришћење�радног�
времена,�материјала�и�осталих�

ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�
менаџмента�и�организатора�

послова�директора.�За�свој�рад�
одговоран�је�директору,�

помоћницима�директора�и�
организатору�послова�директора.

3

Трогодишње�средње
образовање

друштвеног,�природног�
или�техничког смера,
положен�испит�за�

возача��"Б"�категорије

без

1.0. БЛОК�ПРАВНО�- ЕКОНОМСКИХ��ПОСЛОВА
Шифра

Назив�радног�
места

Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.0.0.01.7

Извршни�
директор
за�правно-
економске�
послове

Обавља�све�послове�утврђене�Законом�о�јавним�
предузећима�и�Статутом�предузећа.

Учествује�у�раду�колегијума�топ�менаџмента�
предузећа.�Координира�рад�економског�и�

правног�сектора.�Спроводи�одлуке�колегијума�и�
стара�се�о�спровођењу�закона�из�своје�области.�

За�свој�рад�одговоран�је�директору.

1

У�складу�са�
Законом�о
јавним��

предузећим
а�и�

Статутом�
предузећа

У�складу�
са�

Законом�
о�јавним�
предузе
ћима�и�
Статуто

м�
предузе

ћа

1.0.0.02.7

Организатор за�
финансијско�
управљање�и�

контролу

Обавља�све�послове�успостављања�и�развоја�
финансијског�управљања�и�контроле�у�

предузећу. Прати�и�оцењује�целокупни�систем�
унутрашње�контроле�предузећа. Координира�
развој�и�спровођење�програма�унутрашње�
контроле. Идентификује�и�прати�утврђене�
недостатке�и�даје�упутства�за�извршење��
потребних�корективних�радњи. Стара�се�о�

информисаности�запослених�о�применљивим�
политикама,�као�и�примењивању�одговарајућих�

упутстава�у�подручју�интерне�контроле.
Сачињава�извештаје�на�захтев интерних�и�

екстерних�корисника. Стара�се�о�адекватном�
управљању�и�контроли�трошења�средстава�
предузећа�и�обезбеђује�подршку�руководству�
предузећа�у��испуњавању�краткорочних�и�
дугорочних�циљева. За�свој�рад�одговара�

непосредном�руководиоцу.

1

Студије�
другог�

степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
у�трајању�од�

четири�
године�из�
научног
поља�

друштвено-
хуманистичк

их,�
природно-
математичк

х�или�

1�год.
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предузећа� и� обезбеђује� подршку� руководству�
предузећа� у� � испуњавању� краткорочних� и�
дугорочних� циљева;� За� свој� рад� одговара�
непосредном�руководиоцу.

их,�
природно-
математички
х�или�
техничко�-
технолошких
наука

1.0.1 СЛУЖБА�КОМЕРЦИЈАЛНИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.0.1.01.7

Руководилац
службе�
комерцијалних�
послова

Организује,�координира�и�контролише�рад�службе�
комерцијалних� послова.� Контактира� са�
директорима� сектора� и� организује� комерцијалне�
послове�за потребе�истих.�Прати�прописе�из�свог�
делокруга� и� организује� промену� у� својој� служби.�
Стара�се�о�економичности�и�предлаже�и�спроводи�
мере� за� побољшање� организације� рада� службе.�
Одговоран је�за�правилно�функционисање�службе�
и�поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�генералног�директора,�помоћника�ген.�дир.�
за� правно-економске� послове� и� извршног�
директора�за�правно-економске�послове.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�
степена�
општег
смера

2�год.

1.0.1.02.3
Возач

Управља� моторним� возилом.� Поседује� возачку�
дозволу� “Б”� категорије.� Свакодневно� обавља�
визуелни�преглед�исправности�возила�и�стара�се�
о� хигијени� возила.� Уочене� кварове� и�
неисправности� пријављује� служби� одржавања�
возила.�Одговоран� је�за�рационално�коришћење�
радног� времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа. Обавезан� је�за�примену�мера�БиЗнР.�
Обавља�и�друге�послове�по� налогу�руководиоца�
службе�коме�је�и�одговоран�за�свој�рад.

1

Трогодишње�
средње�
образовање,�
положен�испит�
за�возача��"Б"�
категорије

без

ОДЕЉЕЊЕ�ЗА�ЈАВНЕ�НАБАВКЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.0.1.03.7
Шеф
одељења�за�
јавне�набавке

Организује�рад�комисије�за�јавне�набавке�и�
надгледава� поступак� спровођења� јавних�
набавки.�Израђује�тендерску�документацију�
са� стручним� сарадницима.� Израђује� план�
јавних� набавки.� Води� коресподенцију� са�
Управом� за� јавне� набавке.� Организује�
набавке�мале� вредности� са� комисијом� коју�
именује� директор� предузећа.� Сачињава�
извештај о� додељеним� набавкама� на�
прописаним� обрасцима�и�шаље� их�Управи�
за� јавне� набавке� у� складу� са� Законом� о�
јавним�набавкама�и�Правилником�о�вођењу�
евиденције.� Чува сву� документацију� по�
тендерима� и� одговара� за� исту.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Високо�образовање��
другог�или�трећег�
степена�економског,�
правног�или�техничког��
смера,�
положен�испит�за�
службеника�за�јавне�
набавке

2�год.

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна�
спрема

Посебни�
услови

Радно
искуст.

1.0.1.04.7
Стручни�
сарадник�за�
јавне�набавке

Припрема� податке� за� израду� стручних�
анализа� и� извештаја;� Сачињава� извештаје�
који�се�прослеђују�Управи�за�јавне�набавке;�
Пружа�стручну�подршку�у�изради�годишњих�
планова� јавних� набавки;� Израђује�
тендерску� документацију� у� сарадњи� са�
члановима� комисије� за� јавнe� набавкe;�
Припрема� позиве� за� подношење� понуда� и�
осталу� документацију� за� објављивање;�
Учествује�у�раду�комисија�за�јавнe�набавкe;�
Врши� контролу� формалне� исправности�
документације� у� поступцима� јавних�
набавки;� Припрема� уговоре� на� основу�

3

Студије�
првог�или�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�
трајању�од
три�
односно�
четири�

Сертифи
кат�за�
службен
ика�за�
јавне�
набавке

1�год.
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техничко-
технолошки

х�
наука

1.0.1 СЛУЖБА�КОМЕРЦИЈАЛНИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
Спрема

Радно
искуст.

1.0.1.03.7

Руководилац
службе�

комерцијалних�
послова

Организује,�координира�и�контролише�рад�службе�
комерцијалних�послова.�Контактира�са�

директорима�сектора�и�организује�комерцијалне�
послове�за�потребе�истих.�Прати�прописе�из�свог�
делокруга�и�организује�промену�у�својој�служби.�
Стара�се�о�економичности�и�предлаже�и�спроводи�
мере�за�побољшање�организације�рада�службе.�
Одговоран�је�за�правилно�функционисање�службе�
и�поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�директора,�помоћника�дирeктора за�правно

- економске�послове�и�извршног�директора�за�
правно - економске�послове.

1

Студије�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
у�трајању�од�

четири�
године�из�
научног�
поља�

друштвено-
хуманистичк

их,�
природно-
математички

х�или�
техничко�-

технолошких�
наука

2�год.

ОДЕЉЕЊЕ�ЗА�ЈАВНЕ�НАБАВКЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
Спрема

Радно
искуст.

1.0.1.04.7
Шеф

одељења�за�
јавне�набавке

Организује�рад�комисије�за�јавне�набавке�и�
надгледава�поступак�спровођења�јавних�

набавки.�Израђује�тендерску�документацију�
са�стручним�сарадницима.�Израђује�план�
јавних�набавки.�Води�коресподенцију�са�
Управом�за�јавне�набавке.�Организује�

набавке�мале�вредности�са�комисијом�коју�
именује�директор�предузећа.�Сачињава�
извештај�о�додељеним�набавкама�на�

прописаним�обрасцима�и�шаље�их�Управи�
за�јавне�набавке�у�складу�са�Законом�о�

јавним�набавкама�и�Правилником�о�вођењу�
евиденције.�Чува�сву�документацију�по�
тендерима�и�одговара�за�исту.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Високо�образовање�
другог�или�трећег�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко -

технолошких�наука

2�год.

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна�
спрема

Посебни�
услови

Радно
искуст.

1.0.1.05.7
Стручни�

сарадник�за�
јавне�набавке

Припрема�податке�за�израду�стручних�
анализа�и�извештаја. Сачињава�извештаје�
који�се�прослеђују�Управи�за�јавне�набавке.
Пружа�стручну�подршку�у�изради�годишњих�

планова�јавних�набавки. Израђује�
тендерску�документацију�у�сарадњи�са�
члановима�комисије�за�јавнe�набавкe.

Припрема�позиве�за�подношење�понуда�и�
осталу�документацију�за�објављивање.

Учествује�у раду�комисија�за�јавнe�набавкe.
Врши�контролу�формалне�исправности�
документације�у�поступцима�јавних�
набавки. Припрема�уговоре�на�основу�
спроведених�поступака�јавних�набавки.
Објављује�одлуке�о�додели�уговора,�о�

обустави�поступка�и�друге�акте�у�складу�са�
Законом�о�јавним�набавкама За�свој�рад�

3

Студије�
првог�или�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�

трајању�од�
три�

односно�
четири�
године�из�
научног�
поља�

друштвено

Сертифи
кат�за�
службен
ика�за�
јавне�

набавке

1�год.
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спроведених� поступака� јавних� набавки;�
Објављује� одлуке� о� додели� уговора,� о�
обустави�поступка�и�друге�акте�у�складу�са�
Законом� о� јавним� набавкама;� За� свој� рад�
одговара�непосредном�руководиоцу.

године�из�
научне�
области�
друштвено
-
хуманисти
чких,�
природно-
математич
ких�или�
техничко�-
технолошк
их�наука

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.0.1.05.3 Администратор�

Води� документацију� о� јавним� набавкама.�
На� рачунару� ради све� административне�
послове.
Припрема� извештаје� и� одлуке� по� јавним�
позивима.� Регистрира� сву� документацију�
по� јавним� позивима.� Води� евиденцију� о�
приспелим� понудама� по� јавним� позивима�
и�хронолошки�их�сређује.�Обавља�и�друге�
послове по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1
Трогодишње�средње�
образовање�општег�
усмерења

без

ОДЕЉЕЊЕ�ЗА�ИЗВРШНЕ�НАБАВКЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.0.1.06.7
Шеф
одељења�

Координира� рад� оделења� за� извршне� набавке.�
Проучава� материјално-финансијске� прописе� из�
области� тржишта�и� стара� се� о�њиховој�правилној�
примени.� Саставља� извештаје� о� извршеним.�
Распоређује� налоге� за� набавку� према�
извршиоцима� водећи� рачуна� о� могућности�
благовремене� реализације.� Врши� контролу
приспеле� документације� и� коренсподира� са�
пословниим� партнерима.� Учествује� у� квантита-
тивном�и�квалитативном�пријему�робе�и�стара�се�о�
ефикасном� решењу� рекламације.� Стара� се� о�
ефикасном� раду� оделења� за� извршне� набавке� и�
ради�остале�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�или�
другог�
степена,��у�
трајању�од�
три,�односно�
четири�
године,�
економског,�
правног�или�
техничког��
смера�

2�год.

1.0.1.07.4
Референт�за�
извршне�
набавке

Врши� набавку� мешовите� робе� по� налогу� шефа�
оделења.� Правилно� рукује� службеним� возилом�
за� набавку� робе.� Комплетира� документацију� и�
заједно� са� робом� предаје� магацину.� Прати� и�
изучава� тржиште� у� циљу� брже� и� економичније�
набавке.�Непосредно�учествује�у�квантитативном�
и� квалитативном� пријему� робе� и� решавању�
рекламације.� Остварује� контакт� са� пословним�
партнерима� и� предлаже� начине� за� ефикасно�
обављање� послова� набавке.� Ради� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног��руководиоца.

4

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

1.0.1.08.4
Администратор�
за�извршне�
набавке

Врши� унос� података� на� бази� приспеле�
документације� и� контролише� тачност� истих.�
Стара� се� за� правилан� ток� документације� и� за�
исти� је� одговоран.� Прати� стање� улаза� и� излаза�
робе�из�магацина.�Врши�усаглашење�магацинске�
евиденције� � са� материјалним� књиговодством.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�
усмерења

без
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одговара�непосредном�руководиоцу. -
хуманисти

чких,�
природно-
математич
ких�или�
техничко�-
технолошк
их�наука

1.0.1.06.7
Сарадник�у�
одељењу�за�
јавне�набавке

Прикупља�и�врши�обраду�података�
потребних�за�израду�стручних�анализа�и�

извештаја. Помаже�у�сачињавању�
извештаја који�се�прослеђују�Управи�за�
јавне�набавке. Учествује�у�припреми�
документације�потребне�за�израду

тендерске�документације�у�сарадњи�са�
члановима�комисије�за�јавнe�набавкe.

Припрема�позиве�за�подношење�понуда�и�
осталу�документацију�за�објављивање.
Врши�контролу�формалне�исправности�
документације�у�поступцима�јавних�
набавки. У�сарадњи�са�стручним�

сарадницима�за�јавне�набевке�припрема�
уговоре�на�основу�спроведених�поступака�
јавних�набавки. Објављује�одлуке�о�додели�
уговора,�о обустави�поступка�и�друге�акте�у�
складу�са�Законом о�јавним�набавкама. За�

свој�рад�одговара�непосредном�
руководиоцу.

1

Студије�
првог�или�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�

трајању�од�
три�

односно�
четири�
године�из�
научног�
поља�

друштвено
-

хуманисти
чких,�

природно-
математич
ких�или�
техничко�-
технолошк
их�наука

без 1�год.

ОДЕЉЕЊЕ�ЗА�ИЗВРШНЕ�НАБАВКЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
Спрема

Радно
искуст.

1.0.1.07.7
Шеф

одељења

Координира�рад�оделења�за�извршне�набавке.�
Проучава�материјално - финансијске�прописе�из�
области�тржишта�и�стара�се�о�њиховој�правилној�
примени.�Саставља�извештаје�о�извршеним.�

Распоређује�налоге�за�набавку�према�
извршиоцима�водећи�рачуна�о�могућности�
благовремене�реализације.�Врши�контролу�
приспеле�документације�и�коренсподира�са�

пословниим�партнерима.�Учествује�у�квантита-
тивном�и�квалитативном�пријему�робе�и�стара�се�о�

ефикасном�решењу�рекламације.�Стара�се�о�
ефикасном�раду�оделења�за�извршне�набавке�и�
ради�остале�послове�по�налогу непосредног

руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�или�
другог�

степена,��у�
трајању од�
три,�односно�

четири�
године�из
научног�
поља�

друштвено�–
хуманистичк

их�или�
техничко�–
технолошких�

наука

2�год.

1.0.1.08.4
Референт�за�

извршне�набавке

Врши�набавку�мешовите�робе�по�налогу�шефа�
оделења.�Правилно�рукује�службеним�возилом�
за�набавку�робе.�Комплетира�документацију�и�
заједно са�робом�предаје�магацину.�Прати�и�
изучава�тржиште�у�циљу�брже�и�економичније�

набавке.�Непосредно�учествује�у�квантитативном�
и�квалитативном�пријему�робе и�решавању�

рекламације.�Остварује�контакт�са�пословним�
партнерима�и�предлаже�начине�за�ефикасно�
обављање�послова�набавке.�Ради�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног��руководиоца.

4

Четворогоди
шње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера, 
положен�
испит�за�
возача "Б"�
категорије

без
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1.1.0.СЕКТОР�ПРАВНИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.0.01.7  

Организатор
сектора�
правних�
послова

Стара� се� о� организацији� рада� сектора� и�
координира� рад� радника� у� сектору.� Прати�
позитивне�законске�прописе�и�стара�се�о�њиховој�
исправној� примени� у� пословању� предузећа.�
Заступа� предузеће� по� овлашћењу� директора�
предузећа.� Пружа� правну� помоћ� органима�
предузећа,� контролише� извршења� радних� зада-
така.�Прати�и�анализира�рад�радника�и�предлаже�
мере�за�побољшање�организације�и�процеса�рада�
у� сектору.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
правног�смера�

2�год.

1.1.0.02.3
Возач

Управља� возилом� према� потреби.� Води� дневни�
путни� налог� за� возило.� Свакодневно� обавља�
визуелни�преглед�исправности� возила�и� стара�се�
о�хигијени�возила.�Контролише�исправност�возила�
и�уочене�кварове�и�недостатке�пријављује�служби�
одржавања.�Доноси�и�односи�пошту.�По�потреби�и�
позиву,� дужан� је� да� се� одазове,� али� само� уз�
сагласност� организатора� правног� сектора.�
Пасивно� је� мобилан� у� дане� дежурства�
непосредног� руководиоца� сектора.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање,�
положен�испит�за�
возача��"Б"�
категорије

без

1.1.1.�СЛУЖБА�ПРАВНИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.1.03.7  

Руководилац�
службе�
правних�
послова

Oрганизује�и� координира�рад�радника�службе� и�
контролише� извршење� задатака.� Прати�
позитивне� законске� прописе� и� стара� се� о�
њиховој� примени� у� пословању� предузећа.�
Сарађује� и� пружа правну� помоћ� органима� и�
радним� телима� у� предузећу.� Обавља�
најсложеније�послове�из�делокруга�рада службе.�
Заступа� предузеће� у� свим� споровима� према�
датом� овлашћењу.� Одговоран� је� за� правилно�
функционисање� службе� и� поверених� послова.�
Обавља�и�друге�послове�по налогу�непосредног�
руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�
степена�
правног�смера

2�год.

1.1.1.04.7

Самостални
стручни�
сарадник�за�
правне�
послове

Самостално� обавља� поверене� послове� и�
задатке.� Прати� позитивне� законске� прописе� и�
стара� се� о� њиховој� примени� у� пословању�
предузећа.�Заступа�предузеће�у�свим�споровима�
према� датом� овлашћењу.� Обавља� све�
административно-техничке� послове� везане� за�
конкретне�радне�задатке�које�обавља.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосред. руководиоца.

2

Високо
образовање
другог�или�
трећег�
степена�
правног�смера

1�год.

1.1.1.05.6 Стручни�
сарадник�

Учествује� у� изради� нормативних� аката.� Прати�
пози-тивне� законске� прописе� и� стара� се� о�
њиховој� примени� у� пословању� предузећа.�
Заступа� предузеће� у� свим� споровима� према�
датом� овлашћењу.� Учествује� у� припреми�
предлога� за� дозволу� извршења� ради� предаје�
надлежном�суду.�Врши�евидентирање�решења�о�
дозволи� извршења� и� уплате� по� решењима� и�
пресудама.� Контактира� са� другим� службама�
предузећа� у� циљу� побољшања� извршења� по�
правоснажним�пресудама.�Прибавља�клаузуле�и�

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�смера�

без

10 

1.0.1.09.4
Администратор�за�
извршне�набавке

Врши�унос�података�на�бази�приспеле�
документације�и�контролише�тачност�истих.�
Стара�се�за�правилан�ток�документације�и�за�
исти�је�одговоран.�Прати�стање�улаза�и�излаза�
робе�из�магацина.�Врши�усаглашење�магацинске�
евиденције��са�материјалним�књиговодством.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без
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подноси� предлоге� за� извршење.� Обавља� и� све�
административно-техничке� послове� везане� за�
конкретне�радне�задатке�које�обавља.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосред. руководиоца.

1.1.1.06.4
Администратор�
за��правне�
послове

Учествује� у� припреми� материјала� за� седнице� и�
сас-танке�и�стара�се�о�документацији.�Учествује�
у� систему� управљања� електронском�
документацијом.� Врши� пријем,� расподелу� и�
одашиљање� поште.� Прима� странке� и� обавља�
телефонске� разговоре.� Обавља� све� врсте�
дактилографских� и� административних� послова.�
Води�евиденцију�радног�времена�за�запослене�у�
служби.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�или�
правног��
усмерења
познав. рада�
на�рачунару

без

1.1.1.07.2 Администратор�
I�категорије

Обавља� све� врсте� дактилографских� и�
административних� послова. Врши� пријем,�
расподелу�и�одашиљање�поште.�Прима�странке.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�
спреме�
познавање�
дактилографи
је

без

1.1.2. СЛУЖБА�ОПШТИХ�И�КАДРОВСКИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.2.08.6
Руководилац
службе�

Организује� и� координира� рад� службе� и�
контролише� извршавање� задатака.� Прати�
законске�прописе�из�своје�области.�Контактира�са�
странкама,� органима� и� организацијама� у� граду�
према� налогу� и� према� потре-бама� предузећа.�
Одговоран�је�за�правилно�функционисање�службе�
и�поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�смера�

2�год.

1.1.2.09.6
Координатор

Координира� рад�службе.�Прати� законске� прописе�
из� своје� области.� Обавља� све� послове� у� вези�
рада� и� функционисања� службе� општих� и�
кадровских� послова.� У� одсуству� руководиоца�
службе� обавља� све� послове� из� делокруга� рада�
службе.� Обавља� послове� у� вези� заснивања� и�
престанка�радног�односа.�Обавља�све�послове�по�
налогу�непосред. руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�смера�

2�год.

1.1.2.10.6

Стручни�
сарадник�за�
кадровске�
послове

Контактира�са�надлежним�органима,�
организацијама�и�заједницама�у�вези�остваривања�
права�из�радног�односа.�Прати�позитивне�законске�
прописе.Обавља�све�послове�у�вези�остваривања�
права�запослених�из�радног�односа.�Обавља�
послове�у�вези�заснивања�и�престанка�радног�
односа.�Обавља�све�послове�по�налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�смера�

1�год.

1.1.2.11.6
Стручни�
сарадник�за�
радне�односе

Обавља� све� послове� у� вези� заснивања� и�
престанка� радног� односа� и� насталих� промена� у�
току� радног� односа.� Контактира� са� надлежним�
органима,� организацијама� и� заједницама� у� вези�
остваривања� права� из� радног� односа.� Прати�
позитивне� законске� прописе.� Стара� се� о�
документацији�и�архивској�грађи�везаној�за�оства-
ривање�права�и�обавеза�по�основу�радног�односа.�
Обав-ља� и� друге� послове� по� налогу� непоср.�
руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�смера

без
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1.1.0.СЕКТОР�ПРАВНИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
Спрема

Радно
искуст

1.1.0.01.7

Директор
сектора
правних�
послова

Стара�се�о�организацији�рада�сектора�и�
координира�рад�радника�у�сектору.�Прати�

позитивне�законске�прописе�и�стара�се�о�њиховој�
исправној�примени�у�пословању�предузећа.�
Заступа�предузеће�по овлашћењу�директора�
предузећа.�Пружа�правну�помоћ�органима�
предузећа,�контролише�извршења�радних�
задатака.�Прати�и�анализира�рад�радника�и�

предлаже�мере�за�побољшање�организације�и�
процеса�рада�у�сектору. Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких�
наука

2�год.

1.1.0.02.3
Возач

Управља�возилом�према�потреби.�Води�дневни
путни�налог�за�возило.�Свакодневно�обавља�

визуелни преглед�исправности�возила�и�стара�се�
о�хигијени�возила.�Контролише�исправност�возила�
и�уочене�кварове�и�недостатке�пријављује�служби�
одржавања.�Доноси�и�односи�пошту. По�потреби�
замењује�курира. По�потреби�и�позиву,�дужан�је�

да�се�одазове,�али�само�уз�сагласност�
организатора�правног�сектора односно�извршног�

директора за�правно�- економске�послове. 
Пасивно�је�мобилан�у�дане�дежурства�

непосредног�руководиоца. Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње

образовање
друштвеног, 

природног или�
техничког смера, 
положен�испит�за�

возача��"Б"�
категорије

без

1.1.1.�СЛУЖБА�ПРАВНИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.1.03.7
Руководилац�

службе�правних�
послова

Oрганизује�и�координира�рад�радника�службе�и�
контролише�извршење�задатака.�Прати�
позитивне�законске�прописе�и�стара�се�о�
њиховој�примени�у�пословању�предузећа.�
Сарађује�и�пружа�правну�помоћ�органима�и�

радним�телима�у�предузећу.�Обавља�
најсложеније�послове�из�делокруга�рада�службе.�
Заступа�предузеће�у�свим�споровима�према�
датом�овлашћењу.�Одговоран�је�за�правилно�
функционисање�службе�и�поверених�послова.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из научног�

поља
друштвено�-
хуманистички

х�наука

2�год.

1.1.1.04.7
Самостални
стручни�

сарадник�за�
правне�послове

Самостално�обавља�поверене�послове�и�
задатке.�Прати�позитивне�законске�прописе�и�
стара�се�о�њиховој�примени�у�пословању�

предузећа.�Заступа�предузеће�у�свим�споровима�
према�датом овлашћењу.�Обавља�све�

административно - техничке�послове�везане�за�
конкретне�радне�задатке�које�обавља.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног
руководиоца.

2

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање
из�научног�

поља�
друштвено�-
хуманистички

х�наука

1�год.

1.1.1.05.7 Стручни�
сарадник

Учествује�у�изради�нормативних�аката.�Прати�
позитивне�законске�прописе�и�стара�се о�
њиховој�примени�у�пословању�предузећа.�
Заступа�предузеће�у�свим�споровима�према�

3
Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

без
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1.1.2.12.4  
Референт�

Стара� се� о� документацији� везаној� за� рад� опште�
службе� Учествује� у� организовању� рада� и� прати�
рад� радника� кафе� бифеа,� ресторана� и�
телефонске� централе. Помаже� шефу� службе� у�
изради� месечних� и� годишњих� планова.�
Контактира� са� осталим� секторима� у� циљу�
припреме� превоза� радника.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руковод.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
правне�или�
опште�струке�

без

1.1.2.13.4
Администрато
р�за��опште�
послове

Учествује� у� раду� службе� на� питањима� општих�
послова.� Врши� пријем,� расподелу� и� одашиљање�
поште.� Обавља� све� врсте� дактилографских� и�
администра-тивних� послова.� Води� евиденцију�
радног�времена�за�запослене�у�служби.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

2

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�, 
познавање�
рада�на�
рачунару�

без

1.1.2.14.2
Администрато
р�I�категорије

Врши� пријем,� расподелу� и� одашиљање� поште.�
Обавља� све� врсте� дактилографских� послова.�
Учествује� у� систему� управљања� електрон-ском�
документацијом..� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�
спреме�
познавање�
дактилографи
је

без

1.1.2.15.4
Опслужилац
кафе�бифеа

Припрема� топле� и� хладне� напитке� и� разноси� их�
према�поруџбини.�Издаје�топли�оброк�радницима.�
Води� евиденцију� о� примљеној� и� издатој� роби.�
Одржава� хигијену� у� просторији� у� којој� ради.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног
руководиоца.

5

Трогодишње�
или�
четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�смера

без

1.1.2.16.4
Издавалац
топлог�
оброка

Свакодневно� набавља� намирнице� за� исхрану�
радника.� Врши� послуживање� радника� и� наплату�
топлог� оброка.� Саставља� извештај� о� промету�
робе,� односно� топлог� оброка,� а� новац� предаје�
благајни� предузећа.�Врши�дистрибуирање� топлог�
оброка�на� терену.�Одржава�хигијену�у�просторији�
за�складирање�и�издавање�намирница.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.

6

Трогодишње�
или�
четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�смера

без

1.1.2.17.1 Телефониста

Рукује� телефонском� централом,� прима�
телефонске� позиве� и� даје� потребне� везе.�
Саопштава� потребна� обавештења.� � Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�
спреме

без

ОДЕЉЕЊЕ�ПИСАРНИЦЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.2.18.6
Координатор�
послова�
писарнице

Координира�и�усклађује�процес�рада�у�оде-љењу.�
Издаје� потребне� налоге� радницима� за�
извршавање�радних�задатака.�Учествује�и�изради�
годишњег,�кварталног�и�месечног�плана�одељења.�
Одговоран� је� за� правилан� ток� документације� у�
предузећу.
Одговоран� је� за� одабир� архивске� грађе� и�
излучивање� безвредног� регистратурског�
материјала.� Сарађује� са� историјским� архивом� и�
свим� институцијама� и� органи-зацијама� око�
послова� архивске� грађе� и� архивске�
документације.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца�службе.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три��године�
правног�или�
економског�
смера�

2�год.

1.1.2.19.4 Администрато
р�писарнице Врши� пријем� расподелу� и� отпремање� поште.�

2
Четворогодиш
ње�средње�

без
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датом�овлашћењу.�Учествује�у�припреми�
предлога�за�дозволу�извршења�ради�предаје�

надлежном�суду.�Врши�евидентирање�решења�о�
дозволи�извршења�и�уплате�по�решењима�и�
пресудама. Контактира�са�другим�службама�
предузећа�у�циљу�побољшања�извршења�по�

правоснажним�пресудама.�Прибавља клаузуле�и�
подноси�предлоге�за�извршење.�Обавља�и�све�
административно - техничке�послове�везане�за�
конкретне�радне�задатке�које�обавља.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног
руководиоца.

стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�
три�односно�
четири�године�
из�научног�

поља�
друштвено -
хуманистички

х наука

1.1.1.06.4
Администратор�

за��правне�
послове

Учествује у�припреми�материјала�за�седнице�и�
састанке�и�стара�се�о�документацији.�Учествује�у�

систему�управљања електронском�
документацијом.�Врши�пријем,�расподелу�и�
одашиљање�поште.�Прима�странке�и�обавља�
телефонске�разговоре.�Обавља�све�врсте�

дактилографских�и�административних�послова.�
Води�евиденцију�радног�времена�за�запослене�у�

служби.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера,

познавање�
рада�на�
рачунару

без

1.1.1.07.1
Администратор�

Обавља�све�врсте�дактилографских и�
административних�послова.�Врши�пријем,�

расподелу и�одашиљање�поште. Прима�странке.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1
Основно�

образовање�
без

1.1.2. СЛУЖБА�ОПШТИХ�И�КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.2.08.7

Руководилац�

Службе�

општих�и�

кадровских�

послова

Организује�и�координира�рад�службе�и�
контролише�извршавање�задатака.�Прати�

законске�прописе�из�своје�области.�Контактира�са�
странкама,�органима�и�организацијама�у�граду�
према�налогу�и�према�потребама�предузећа.�

Одговоран�је�за�правилно�функционисање�службе�
и�поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�

односно�
четири�године�
из�научног�
поља�

друштвено -
хуманистичких

наука

2 год.

1.1.2.09.7

Координатор�

Службе�

општих�и�

кадровских�

послова

Координира�рад�службе.�Прати�законске�прописе�
из�своје�области.�Обавља�све�послове�у�вези�
рада�и�функционисања�службе�општих�и�

кадровских�послова.�У�одсуству�руководиоца�
службе�обавља�све�послове�из�делокруга�рада�
службе.�Обавља�послове�у�вези�заснивања�и�
престанка�радног�односа.�Обавља и�друге

послове�по�налогу�непосредног руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању од�три�

односно�
четири�године�
из научног�
поља

друштвено -
хуманистичких

наука

1 год.

1.1.2.10.7
Стручни�

сарадник�за�
кадровске�
послове

Контактира�са�надлежним�органима,�
организацијама�и�заједницама�у�вези�остваривања�
права�из�радног�односа.�Прати�позитивне�законске�
прописе.Обавља�све�послове�у�вези�остваривања�

права�запослених�из�радног�односа.�Обавља�
послове�у�вези�заснивања�и�престанка�радног�
односа. Припрема�и, по одобрењу�непосредног�
руководиоца,�доставља�интерне�и�екстерне�

извештаје. Обавља и�друге послове�по�налогу

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању од�три�

односно�
четири�године�

1�год.
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Обавља� све� административне� послове� у�
одељењу.� Завршене� предмете� � обележава� -
сигнира� и� врши� класификацију� за� архивирање.�
Стара� се� о� архивским� предметима,� актима� и�
другим� регистратурским� материјалом� који� се�
чувају� у� архиви� писарнице. Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца�службе.

образовање�
општег�или�
правног��
усмерења

1.1.2.20.3
Архивар�
предузећа

Води� целокупну� архиву� предузећа,� организује� и�
одлаже� документа.� Води� рачуна� о� роковима�
чувања� списа,� аката� и� докумената.� Сарађује� са�
Историјским� архивом� и� свим� институцијама� и�
организацијама� око� послова� историјске� грађе� и�
архивске� документације.� Врши� излучивање�
безвредног� регистратурског� материјала.� Рукује,�
одржава� и� врши� непосредну� заштиту� архивске�
грађе� и� регистратурског� материјала.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

1.1.2.21.1
Курир�
предузећа

Обавља� курирске� послове� у� оквиру� предузећа.�
Преузима� приспелу� пошту� и� пошиљке� из� поште.�
Предаје�и�разноси�отпремну�пошту.�Врши�доставу�
поште.Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�
спреме�

без

1.1.3. СЛУЖБА�ОБЕЗБЕЂЕЊА�И�КОНТРОЛЕ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.3.22.7

Руководилац
службе�
обезбеђења
и�контроле

Организује� и� координира� рад� службе� и�
контролише�извршење�задатака.�Обавља�послове�
унутрашње� контроле� по� налогу� и� према�
потребама.� Одговоран� је� за� правилно�
функционисање� службе� и� поверених� послова.�
Обавља� и� друге� послове� по налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Високо
образовање��

другог�или�
трећег�степена�
правног�смера�

2�год.

1.1.3.23.6

Координатор�
послова�
обезбеђења
и�контроле

Координира� рад�службе.� Прати� законске� прописе�
из� своје� области.� Контактира� са� надлежним�
органима�и�организацијама.�Обавља�све�послове�
у� вези� рада� и� функционисања� службе.� Пружа�
помоћ� руководиоцу� службе� у� изради� месечних� и�
годишњих� планова.� У� одсуству� руководиоца�
службе� обавља� све� послове� из� делокруга� рада�
службе.� Обавља� све� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
првог�степена�
у�трајњу�од�три�
године�општег�
смера�

2�год.

1.1.3.24.3
Радник�
обезбеђења

Врши� физичко� обезбеђење� објеката� и� имовине�
предузећа.�Контролише�излазак�и�улазак�радника�
и� странака. Води� евиденцију� о� уласку� и� изласку�
странака.� Води� и� друге� евиденције� и� књигу�
дежурства�са�свим�потребним�елементима.�Врши�
надгледање� видео� надзора. Гаси� пожар� који�
настане� на� објекту� и� имовини.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца.

8

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�смера��
саглас.����������������������������������������
за�ношење�
оружја�у�служ.�����������������������������������������������
сврхе,�испит�за�
ватрогасца

без

1.1.3.25.2
Портир�I�
категорије

Обавља�све�домарске�послове�у�објекту,�одржава�
хигијену� просторија,� пази� на� исправност�
инсталација,� ради� и� друге� послове у� зависности�
од� специфичности� објекта. Води� евиденцију� о�
уласку� и� изласку� странака.� � Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне��
положен испит�
за�ватрогасца

без

1.1.3.26.1
Портир��II�
категорије�

Обавља� домарске� послове� у� објекту,� одржава�
хигијену� просторија,� пази� на� исправност�
инсталација,� ради� и� друге� послове� у� зависности�
од� специфичности� објекта. Води� евиденцију� о�
уласку� и� изласку� странака.� � Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

11

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне��
положен�испит�
за�ватрогасца

без
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непосредног руководиоца. из�научног�
поља�

друштвено -
хуманистичких

наука

1.1.2.11.6 Сарадник�за�
радне�односе

Обавља�све�послове�у�вези�заснивања�и�
престанка�радног�односа�и�насталих�промена�у�
току�радног�односа.�Контактира�са�надлежним�
органима,�организацијама�и�заједницама�у�вези�
остваривања�права�из�радног�односа.�Прати�
позитивне�законске�прописе.�Стара�се�о�
документацији�и�архивској�грађи�везаној�за�

остваривање�права�и�обавеза�по�основу�радног�
односа. Припрема�и,�по�одобрењу�непосредног�
руководиоца,�доставља�интерне�и�екстерне�
извештаје. Обавља�и друге послове�по�налогу�

непосредног руководиоца.

1

Студије�првог
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�у�
трајању од�
три године�из�
научног�
поља�

друштвено -
хуманистичких

наука

без

1.1.2.12.4
Референт

Стара�се�о�документацији�везаној�за�рад�службе.
Учествује�у организовању�рада�и�прати�рад�

радника�кафе�бифеа,�ресторана�и�телефонске�
централе.�Помаже руководиоцу службе�у�изради�
месечних�и�годишњих�планова.�Контактира�са�
осталим�секторима�у�циљу�припреме�превоза�
радника. Стара�се�о�документацији�и�архивској�
грађи�везаној�за�остваривање�права�и�обавеза�по�
основу�радног�односа. Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

1.1.2.13.4
Референт�за��

опште�послове

Учествује�у�раду�службе�на�питањима�општих и�
по�потреби�кадровских послова.�Врши�пријем,�
расподелу�и�одашиљање�поште. У�сарадњи�са�
стручним�сарадницима�уноси�настале�промене�у�
базе�података�предузећа. Обавља�све�врсте�
дактилографских�и�административних�послова.�
Води�евиденцију�радног�времена�за�запослене�у�
служби. Стара�се�о�документацији�и�архивској�
грађи насталој�у�раду�службе. Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера, 

познавање�
рада�на�
рачунару

без

1.1.2.14.1 Администратор

Врши�пријем,�расподелу�и�одашиљање�поште.�
Обавља�све�врсте�дактилографских�послова.�
Учествује�у�систему�управљања�електронском�
документацијом.�По�потреби�води�евиденцију�
радног�времена�за�запослене�у�служби.�По�
потреби�мења�телефонисту.�Обавља и�друге�
послове�по�налогу непосредног руководиоца.

1
Основно�

образовање�
без

1.1.2.15.4

Опслужилац
кафе�бифеа�и�
издавалац

топлог�оброка

На�дневном�нивоу набавља�намирнице�за�
исхрану�радника.�Припрема�топле�и�хладне�
напитке�и�разноси�их�према�поруџбини.�Издаје�
топли�оброк�и�обавља�послуживање�радника.�По�
потреби�врши�дистрибуцију�топлог�оброка,�топлих�
и�хладних�напитака�на�терену.�Води�евиденцију�о�
примљеној�и�издатој�роби,�саставља�извештај�о�
промету�робе.�Врши�наплату продате�робе�а�
новац�предаје�благајни�предузећа.�Одржава�

хигијену�у�просторији�у�којој�ради�и�просторији�за�
складирање�и�издавање�намирница.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

8

Трогодишње�
или�

четворогодиш
ње�средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

1.1.2.16.1 Телефониста

Рукује�телефонском�централом,�прима�
телефонске�позиве�и�даје�потребне�везе.
Саопштава�потребна�обавештења.�Обавља�

послове�фотокопирања�и�коричења.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1
Основно�

образовање�
без
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ОДЕЉЕЊЕ�УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.3.27.6 Координатор�

Координира� и� усклађује� процес� рада.� Издаје�
потребне� налоге� радницима� за� извршавање�
радних� задатака..� Учествује� и� изради� годишњег,�
кварталног�и�месечног�плана�одељења.�Стара�се�
о� динамици� извршавања� планираних� послова�
одељења. Поступа��по��писменим извештајима�са�
терена.Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосред.�руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног или�
општег�смера�

2�год.

1.1.3.28.6
Стручни�
сарадник�

Обавља�послове�унутрашње�контроле�по�налогу�
и� према� потребама.� Прати� законске� прописе� из�
своје�области.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
напоср. руководиоца�

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�или�
општег�смера�

1�год.

1.1.3.29.6
Контролор I 
категорије

Врши� контролу� евиденције� радног� времена.�
Контро-лише�оправданост�боловања.�Контролише�
поступање� по� утврђеним� процедурама.� Врши�
алкотестирање� запослених.� Обавља� и� друге
послове��по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
правног�или�
општег�смера�

без

1.1.3.30.4
Контролор�II 
категорије

Врши� контролу� радног� времена.� Контро-лише�
оправданост� боловања.� Контролише� поступање�
по�утврђеним�процедурама.�Врши�алкотестирање�
запослених.� Обавља� и� друге� послове� � по� налогу�
непосредног�руководиоца.

4

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�

без

1.1.4.����СЛУЖБА�ЕВИДЕНЦИЈЕ�КОРИСНИКА�УСЛУГА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.4.31.6
Руководилац
службе�

Организује,� координира� и� прати� извршавање�
послова� обрачуна� и� контроле� стамбеног� и�
пословног�простора�корисника�комуналних�услуга.�
Контролише� и� даје� упутства� за� састављање�
исправне� документације� о� промени� стања�
стамбеног� и� пословног� простора� и� ажурно�
прослеђује� осталим� службама.� Формира�
картотеку� корисника� комуналних� услуга� у� складу�
са�расположивом�аутоматском�обрадом�података�
и� саставља� месечне� извештаје.� Контактира� са�
ресорним� управама� Града� у� циљу� увођења� у�
евиденцију� корисника� комуналних� услуга.� Прати�
рад� извршиоца� на� пословима� контроле� и�
обрачуна� стамбеног� и� пословног� простора� и�
предлаже�мере�за�ефикаснији�и�квалитетнији�рад.�
Оверава� Записнике� о� утврђивању� основа� за�
обрачун� накнаду� изношења� смећа.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�директора�сектора.

1

Високо�
образовање���
првог�
степена,��у�
трајању�од�
три�године�
правног,�
економског�
или�
техничког�
смера�

2�год.

1.1.4.32.7
Стручни�
сарадник

Непосредно�реализује�месечни�план� контроле�на�
терену�са�циљем�правилног�задужења�корисника�
услуга.�Прати�правне�прописе�и�одлуке�из�области�
стамбенокомуналних� делатности� и� контро-лише�
њихову� примену.� Свакодневно� саставља� пот-
ребну�документацију� о� промени� стања� површине�
корисника� услуга..� Контролише� и� оверава�
Записнике� о� утвр-ђивању� основа� за� обрачун�
накнаду� изношења� смећа.� Обавља� и� друге�
послове� из� своје� надлежности� и� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�
степена,��у�
трајању�од��
три�године�
правног�
смера�

без
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ОДЕЉЕЊЕ�ПИСАРНИЦЕ

Шифра
Назив�радног�
места

Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.2.17.6
Координатор�

послова�
писарнице

Координира�и�усклађује�процес�рада�у�одељењу.
Прати�позитивне прописе�везане�за�рад�

писарнице.�Одговоран је�за�законитост�рада�
одељења�писарнице. Издаје�потребне�налоге�
радницима�за�извршавање�радних�задатака.�
Учествује�и�изради�годишњег,�кварталног�и�
месечног�плана�одељења.�Одговоран�је�за�
правилан�ток�документације�у�предузећу.
Одговоран�је�за�одабир�архивске�грађе�и�
излучивање�безвредног�регистратурског�

материјала.�Сарађује�са�историјским�архивом�и�
свим�институцијама�и�организацијама�око�послова�

архивске�грађе�и�архивске�документације.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца�

службе.

1

Студије�првог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању од�три
године�из�

научног�поља�
друштвено -
хуманистичких

наука.

2�год.

1.1.2.18.4
Референт�за�

послове�
писарнице

Врши�пријем�расподелу�и�отпремање�поште.�
Обавља�све�административне�послове�у�
одељењу.�Завршене�предмете��обележава�-
сигнира�и�врши�класификацију�за�архивирање.�
Стара�се�о�архивским�предметима,�актима�и�
другим�регистратурским�материјалом�који�се�

чувају�у�архиви�писарнице. Стара�се�о�правилном�
ток документације�у�предузећу.� Обавља�и�друге�

послове по�налогу�руководиоца�службе.

3

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера.

без

1.1.2.19.4
Администрато
р�за�послове�

архивске�грађе

Води�целокупну�архиву�предузећа,�организује�и�
одлаже�документа.�Води�рачуна�о�роковима�
чувања�списа,�аката�и�докумената.�Сарађује�са�
Историјским�архивом�и�свим�институцијама�и�
организацијама�око�послова�историјске�грађе�и�
архивске�документације. Помаже�кординатору�
послова�писарнице�у�одабиру�архивске�грађе�за�
излучивање.�Врши�излучивање�безвредног�
регистратурског�материјала.�Рукује,�одржава�и�
врши�непосредну�заштиту�архивске�грађе�и�
регистратурског�материјала.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу непосредног руководиоца.

1

Трогодишње�
или�

четворогодишњ
е�средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

1.1.2.20.1
Курир�

предузећа

Обавља�курирске�послове�у�оквиру�предузећа.�
Преузима�приспелу�пошту�и�пошиљке�из�поште.�
Предаје�и�разноси�отпремну�пошту.�Врши�доставу�
поште. По�потреби�мења�телефонисту.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу непосредног
руководиоца.

2
Основно�
образовање�

без

1.1.3. СЛУЖБА�ОБЕЗБЕЂЕЊА�И�КОНТРОЛЕ 

Шифра
Назив�радног�
места

Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.3.21.7

Руководилац
службе�

обезбеђења
и контроле

Организује�и�координира�рад�службе�и�контролише
извршење�задатака.�Контактира�са�надлежним�
органима�и�организацијама.�Одобрава�израду
месечних�и�годишњих�планова�службе.�Обавља�
послове�контроле�прописаних�процедура�и�процеса�

рада�у�предузећу�по�налогу, плану�и�према�
потребама.Одговоран�је�за�правилно�функционисање

службе�и�поверених�послова.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од��
четири�године�
из�научног�
поља�

друштвено-
хуманистичких,�
природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких�
наука,�лиценца�

2 год.
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1.1.4.33.4

Администратор�
за��евиденцију�
корисника�
услуга

Врши� пријем,� расподелу� и� одашиљање� поште.�
Обавља� све� врсте� дактилографских�
административних� послова.� Води� евиденцију�
радног�времена�за�запослене�у�служби.�Обрађује�
и�уноси�податке�из�записника�на�рачунару.�Заводи�
и�распоређује�документацију.�Архи-вира�и�одлаже�
записнике.� Ради� на� пријему� странака.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.

2

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�или�
правног��
усмерења
познав. рада�
на�рачунару

без

ОДЕЉЕЊЕ�ЕВИДЕНЦИЈЕ�ПОСЛОВНОГ�ПРОСТОРА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.4.34.4 Координатор�

Координира� и� усклађује� процес� рада� у� одељењу.�
Води� интерну� и� екстерну� корес-поденцију� за�
потребе� одељења.� Учествује� и� изради� годишњег,�
кварталног� и�месечног� плана�одељења.�Стара� се�
о� динамици� извршавања� пос-лова� одељења.�
Усаглашава� податке� одељења са� осталим�
службама.� Одговоран� је� за� правилан� ток�
документације� у� одељењу.� Припрема� податке� за�
потребе�утужења�у�сарадњи�са�референтима.�Уса-
глашаа� базу� података� са� осталим� јавно�
комуналним� предузећима.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�

2�год.

1.1.4.35.4

Референт�за�
евиденцију
пословног�
простора

Оперативно� спроводи� месечни� план� контроле� и�
обрачуна� (задужења)� пословног� простора.� Врши�
обилазак� корисника� комуналних� услуга� на терену�
и� анализира� стање� промена.� Саставља�
документацију� и� ажурно� доставља� службама� на�
даљу� обраду.� Стара� се� о� правилној� примени�
одлука� надлежних� органа� у� делу� обрачуна�
величине� простора� и� начину� вршења� услуга.�
Саставља� потребне� записнике� и� извештаје� о�
висини� задужења� корисника� услуга� и� предлаже�
најбољи� начин� вршења� услуга.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца�.

5

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

ОДЕЉЕЊЕ�ЕВИДЕНЦИЈЕ�СТАМБЕНОГ�ПРОСТОРА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.4.36.4 Координатор�

Координира� и� усклађује� процес� рада� у� одељењу.�
Води� интерну� и� екстерну� корес-поденцију� за�
потребе� одељења..� Стара� се� о� динамици�
извршавања� пос-лова� одељења.� Усаглашава�
податке� одељења� са� осталим� службама.�
Одговоран� је� за� правилан� ток� документације� у�
одељењу.� Припрема� податкеза� пот-ребе� утужења�
у� сарадњи� са� референтима.� Усагла-шаа� базу�
података� са� осталим� јавно� комуналним�
предузећима.�Обавља�и�друге�послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца�службе.

1

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�

2�год.

1.1.4.37.4

Референт�за�
евиденцију
стамбеног�
простора

Оперативно� спроводи� месечни� план� контроле� и�
обрачуна� (задужења)� стамбеног� простора.� Врши�
обилазак� корисника� комуналних� услуга� на� терену�
и анализира� стање� промена.� Саставља�
документацију� и� ажурно� доставља� службама� на�
даљу� обраду.� Стара се� о� правилној� примени�
одлука� надлежних� органа� у� делу� обрачуна�
величине� простора� и� начину� вршења� услуга.�
Саставља� потребне� записнике� и� извештаје� о�
висини� задужења� корисника� услуга� и� предлаже�
најбољи� начин� вршења� услуга.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца�службе,�којем�је�и�

10

Четворогоди
шње�средње�
образовање�
општег�
усмерења

без
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за�вршење�
послова

одговорног�лица�
за заштиту�са�
искуством�од�
најмање�3�

године,�лиценца
за�процену�
ризика��у�

заштити�лица�
имовине�и�
пословања,�
стручни�испит�
из�области�ПП�
заштите�са�
високим�

образовањем, 
сертификат�о�
обуци�за�

употребу�алко-
тест�апарата

1.1.3.22.4

Референт�за
послове

обезбеђења
и�контроле

Води�потребне�евиденције�из�области�обезбеђења,�
прати�видео�мониторинг,�контролу�приступа�и�

сачињава�извештаје�о�истима.�Стара�се�о�спровођењу�
распореда рада.�Организује�дистрибуцију�образаца�
евиденција�за�рад�службеника�обезбеђења�на�

штићеним�локацијама.�Обавља�послове�контроле�
прописаних�процедура�и�процеса�рада�у�предузећу�по�
налогу,�плану�и�према�потребама.�Води�евиденцију�о�

радном�времену�запослених�у�служби.

1

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера,

сертификат�о�
обуци�за�

употребу�алко-
тест�апарата

без

ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.3.23.7
Координатор
одељења�
обезбеђења

Координира�рад�службе са�организационим�
целинама.�Прати�законске�прописе�из�своје�области.�
Обавља�све�послове�у�вези�рада�и�функционисања�
службе.�Пружа�помоћ�руководиоцу�службе�у�изради�

месечних�и�годишњих�планова.�У�одсуству�
руководиоца�службе�обавља�све�послове�из�делокруга�
рада�службе.�Обавља�послове�контроле�прописаних�

процедура�и�процеса�рада�у�предузећу�по�
налогу,плану�и�према�потребама.

1

Студије�првог�

или�другог�

степена, 

односно�стечено�

високо�

образовање�у�

трајању�од�три�

односно�четири�

године�из

научног�поља

друштвено-

хуманистичких, 

природно-

математичких�

или�техничко�-

технолошких�

наука,�лиценца�

за�процену�

ризика��у�

заштити�лица�

имовине�и�

пословања,�

лиценца��ЛФ2,�

сертификат�о�

без
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одговоран.

1.1.4.38.3
Референт�

Оперативно� спроводи� месечни� план� контроле� и�
обрачуна� (задужења)� стамбеног� простора.� Врши�
обилазак� корисника� комуналних� услуга� на� терену�
и� анализира� стање� промена.� Саставља�
документацију� и� ажурно� доставља� службама� на�
даљу� обраду.� Стара� се� о� правилној� примени�
одлука.� Саставља� потребне� записнике� и
извештаје� о� висини� задужења� корисника� услуга.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� руководиоца�
службе,�којем�је�и�одговоран.

2

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

1.2.0. СЕКТОР�ЕКОНОМСКИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.0.01.7

Директор
сектора�
економских�
послова

Организује,� координира� и� руководи� радом�
сектора.�Прати�позитивне�законске�прописе�из�
свог�делокруга�и�стара�се�о�њиховој��примени�
у� пословању� предузећа.� Стара� се� о�
обезбеђењу� финансијских� средстава� за�
пословање�предузећа.�Учествује�у�креирању�и�
спровођењу�финансијске�политике�предузећа.�
Одговоран� је� генералном� директору� за�
правилно� функционисање� сектора� и��
поверених� послова.�Обавља� и� друге� послове�
по� налогу� помоћника� генералног� директора� и�
извршног� директора� за� правно-економске�
послове.

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
економског�
смера, положен������������������������������
стручни�испит�из�
области�
рачуноводст.

3�год.

1.2.0.02.7

Организатор
сектора�
економских�
послова

Стара� се� о� организацији� рада� сектора� и�
координира�послове�и�рад�радника�у�сектору.�
Прати�позитивне�законске�прописе�и�стара�се�
о� њиховој� исправној� примени� у� пословању�
предузећа.� Контролише� извршења� радних�
задатака,� прати� и� анализира� рад� радника� и�
предлаже�мере�за�побољшање�организације�и�
процеса� рада� у� сектору.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
економског�
смера,�положен����������
стручни�испит�из�
области�
рачуноводст.

2�год.

1.2.0.03.3
Возач

Управља� возилом� према� потреби� и� налогу.�
Води� дневни� путни� налог� за� возило.�
Свакодневно� обавља� визуелни� преглед�
исправности� возила� и� стара� се� о� хигијени��
возила.� Контролише� исправност� возила� и�
уочене� кварове� и� недостатке� пријављује�
служби� одржа-вања.� Доноси� и� односи� пошту.
По� потреби� и� позиву� руководиоца� неког� од�
сектора�предузећа,�дужан�је�да�се�одазове,�али�
само� уз� сагласност� непосредног� руко-водиоца.�
Пасивно� је� мобилан� у� дане� дежурства� непос-
редног� руководиоца� сектора.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање,�
положен�испит�за�
возача��"Б"�
категорије

без

1.2.0.04.2
Администрато
р

Врши�пријем, расподелу�и�одашиљање�поште. 
Врши� кореспонденцију.� Прима� странке.�
Обавља�административне�послове.�У рачунар
уноси сву� захтевану� документацију.� Води�
евиденцију� радног� времена� за� запослене� у�
служби.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�спреме�
познавање�
дактилографије

без

1.2.1. СЛУЖБА�РАЧУНОВОДСТВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.1.05.7  Руководилац Руководи� радом� Службе� и� координира� рад� 1 Високо 3 год.
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обуци�за�

употребу�алко-

тест�апарата

1.1.3.24.4
Службеник�
обезбеђења

Врши�физичко�обезбеђење објеката�и�имовине�
предузећа.�Контролише�излазак�и�улазак�радника�и�
странака. Врши�преглед�лица�и�ствари.�Води�
прописане�евиденције.�У�свом�раду�примењује�
овлашћења�прописана Законом�о�приватном�

обезбеђењу.�Врши�надгледање видео�надзора.�На�
штићеној�локацији�а�по�потреби и�у�мониторинг��

центру.�Гаси�пожар�који�настане�на�објекту�и�имовини.

18

Трогодишње�
или�

четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера. 

Поседовање�
лиценце�ЛФ2.

без

1.1.3.25.1 Евидентичар

Води�евиденцију�о�уласку�и�изласку�из�објекта�
запослених�и�посетиоца�као�и�прописане�евиденције�

из�делокруга�рада.�Обавештава службеника�
обезбеђења�да�удаљи�лице�које�се�неовлашћено�
задржава�у�објекту�или�омета�процес�рада.�Стара�се�о�
имовини у�објекту,�исправности�и�правилном�чувању�

поверених�средстава.

8
Основно�

образовање�
без

ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.3.26.7
Координатор�
одељења
контроле

Координира и�усклађује�динамику�извршавања�
планираних�послова одељења.О�истом�сачињава�
извештаје.�Издаје�потребне�налоге�контролорима за�
извршавање�радних�задатака.�Поступа��по��писменим�
извештајима�са�терена.�Обавља�послове�контроле�
прописаних�процедура�и�процеса�рада�у�предузећу�по�

налогу,�плану�и�према�потребама.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из

научног�поља
друштвено-
хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука, 
Сертификат�о�
обуци�за�

употребу�алко-
тест�апарата

2�год.

1.1.3.27.7

Стручни�
сарадник�за�
послове�
контроле

Прати�законске�прописе�из�своје�области.�Обавља�
послове�контроле�прописаних�процедура�и�процеса�

рада�у�предузећу�по�налогу, плану�и�према�
потребама.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

стечено високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�

научног�поља�
друштвено-
хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука,
Сертификат�о�

1 год.
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службе�
рачуноводст
ва

одељења� финансијског� рачуноводства� и�
обраде� података.� Прати� законске� прописе� и�
стара� се� о� правилној� и� правовременој�
примени.� Одговоран� је� за� правилно�
састављање� периодичних� обрачуна� и�
завршног� рачуна.� Организује,� прати�
исправност�обраде�података�на�систему�као�и�
функционисање�софтвера�у�делу�финансијског�
рачуноводства,� израде� фактура,� зарада,�
накнада� и� основних� средстава.� Указује�
надлежним� секторима� и� службама� на�
правилност� у� раду.� Омогућује� увид� у�
документацију� предузећа� надлежним�
органима�контроле.�Одговоран� је� за�правилно�
функционисање�службе�и�поверених�послова.�
Обавља� и друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

образовање��
другог�или�трећег�
степена�
економског�смера��
са�положеним�
стручним�испитом�
из�области�
рачуновод.,
да�није�кажњаван�
за�кривична�дела�
која�га�чине�
недостојним�за�
обављање�
послова�
рачуноводства

1.2.1.06.7  

Самостални�
стручни�
сарадник�за�
рачуноводств
о

Прати� законске� прописе� из� области�
рачуноводства,� проучава� их� и� сугерише�
њихову� правилну� примену.� Ради� на�
састављању� периодичних� обрачуна� и�
завршног� рачуна.� Стара� се� да� обрада�
података� која� се� извршава� у� систему� буде�
тачна�и�правовремена.
Контролише� ефикасност� програма� који�
обрађују� финансијско� рачуноводство� и�
поједине� његове� делове� и� предлаже њихово�
побољшање.� Припрема� на� увид�
документацију� предузећа� потребну� органима�
контроле.� Рационално� користи� расположиве�
ресурсе� у� послу.�Обавља�и�друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
економског�
смера�са�
положеним�
стручним�
испитом�из�
области�
рачуновод.

1�год.

ОДЕЉЕЊЕ�РАЧУНОВОДСТВА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.1.07.4 Координатор�

Координира� рад�финансијског� рачуноводства.�
Врши� пријем,� контролу� и� распоред�
финансијске� документације,� за� припрему��
контирања� и� књижења.� Контира� одређену�
документацију� по� потреби.� Контролише�
усклађивање� главне� књиге� са� аналитичким�
евиденцијама� на� нивоу� одељења.� Учествује�
на� изради� периодичних� обрачуна� и� завршног�
рачуна.�Стара�се�о�правилној�и�правовременој�
примени� рачуноводствених� прописа.� Врши�
слагање� са� пореском� евиденцијом� и�
контирање� пореза.� Предлаже� усаглашење� са�
рачунополагачима�и�са�осталим�евиденцијама�
по� секторима� на� нивоу� предузећа.�Одговоран�
је� за� благовремено� и� исправно� контирање�
документације� и� издатих� налога.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
економског�
усмерења

2�год.

1.2.1.08.6

Контиста�у�
рачуноводст
ву

Контира� комплетну� финансијску�
документацију�у� року� предвиђеним� законом�и��
Правилником� предузећа.� Одговоран� је� за�
тачност� распоређивања� средстава� и� извора�
средстава� � предузећа.� Контролише�
исправност� припреме� и� обраде� података� у�
финансијском�књиговодству.
Стара� се� о� благовременој� и� правилној�
примени� материјалнофинанс.� прописа� из�
области� финансија� и� ажурности� обраде�
документације.� Ради� и� друге� послове� по�

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
економског�
усмерења

Без
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обуци�за�
употребу�алко-
тест�апарата

1.1.3.28.6
Контролор I 
категорије

Обавља�послове�контроле�прописаних�процедура�и�
процеса�рада�у�предузећу�по�налогу, плану�и�према�

потребама. Врши�контролу�евиденције�радног�
времена.�Контролише�поштовање привремене�

спречености�за�рад.�Сачињава�дневне�извештаје�о�
активностима�контроле. Контролише�поступање�по�

утврђеним�процедурама.

1

Студије�првог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�

године�из�
научног�поља�
друштвено-

хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

без

1.1.3.29.4
Контролор�II 
категорије

Обавља�послове�контроле�прописаних�процедура�и�
процеса�рада�у�предузећу�по�налогу�непосредног�
руководиоца�на�основу�плану�одељења. Врши�
контролу�радног�времена и�поштовања�мера�
безбедног�рада. Контролише�поступање�по�

утврђеним�процедурама.

6

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без

1.1.4.����СЛУЖБА�ЕВИДЕНЦИЈЕ�КОРИСНИКА�УСЛУГА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.4.30.7

Руководилац
службе�

евиденције�
корисника�
услуга

Организује,�координира�и�прати�извршавање�
послова�обрачуна�и�контроле�стамбеног�и�

пословног�простора�корисника�комуналних�услуга.�
Контролише�и�даје�упутства�за�састављање�
исправне�документације�о�промени�стања�
стамбеног�и�пословног�простора�и�ажурно�
прослеђује�осталим�службама.�Формира�

картотеку�корисника�комуналних�услуга�у�складу�
са�расположивом�аутоматском�обрадом�података�
и�саставља�месечне�извештаје.�Контактира�са�
ресорним�управама�Града�у�циљу�увођења�у�

евиденцију�корисника�комуналних�услуга.�Прати�
рад�извршиоца�на�пословима�контроле�и�

обрачуна�стамбеног�и�пословног�простора�и�
предлаже�мере�за�ефикаснији�и�квалитетнији�рад.�

Оверава�Записнике�о�утврђивању�основа�за�
обрачун�накнаду�изношења комуналног�отпада. 
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Студије�
првог�или�
другог�

степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
у�трајању�од�
три�односно�

четири�
године�из�
научног�
поља�

друштвено -
хуманистичк

их,�
природно�-
математички

х�или�
техничко�-

технолошких
наука

2�год.

1.1.4.31.7
Стручни�
сарадник

Непосредно�реализује�месечни�план�контроле�на�
терену�са�циљем�правилног�задужења�корисника�
услуга.�Прати�правне�прописе�и�одлуке�из�области�
стамбено комуналних�делатности�и�контролише�

њихову�примену.�Свакодневно�саставља�потребну�
документацију�о�промени�стања�површине�
корисника�услуга.�Контролише�и�оверава�

Записнике�о�утврђивању�основа�за�обрачун�
накнаду�изношења�смећа.�Обавља�и�друге�
послове�из�своје�надлежности�и�по�налогу�

руководиоца службе.

1

Студије
првог�или�
другог�

степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
у�трајању�од�
три�односно�

четири�
године�из�
научног�
поља�

друштвено -

без
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налогу�непосредног�руководиоца.

1.2.1.09.4

Референт�за�
контролу�
материјално�-
финансијске�
документациј
е�обрачуна�
ПДВ-а

Припрема� и� контролише�исправност� улазне� и�
излазне� документације� у� вези� правилног�
обрачуна� и� евидентирања� ПДВ.� Врши�
усаглашење� финансијске� документације� и��
пореске� евиденције� о� обрачунатом� и�
књиженом� ПДВ,� врши� корекцију� утврђених�
разлика� обрачунатих� и� књижених� обавеза� по�
основу� ПДВ-а.� Усаглашава� стање� аналитичке�
евиденције� инкаса-ната� по� основу� наплате�
комуналних� и� других� услуга.� Саставља�
извештаје� о� усаглашеном� стању� обрачунатог,�
књиженог� и� плаћеног� � ПДВ-а.� Ради� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
економског�или�
општег�
усмерења

без

1.2.1.10.4

Самостални�
референт�

Води� књигу� основних� средстава� и�
нематеријалних� улагања.� Врши� обрачун�
амортизације� и� ревалоризације основних�
средстава�и�нематеријалних�улагања�у�складу�
са�законом�и�правилником.�Прати�промене�на�
основним� средствима� током� године� и�
саставља� извештаје� за� потребе� плана,�
отуђења� и� набавке.� Учествује� као� стручно�
лице� у� провођену� редовних� и� ванредних�
пописа� основних� средстава� и� нематеријалних�
ула-гања.� Прати� стање� и� усаглашавање�
инвестиционих�улагања�и�основних�средстава�
и� о� истом� извештава.� Обавља� и� остале�
послове из� своје� надлежности� и� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.
Води�књигу�пословног�инвентара.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег�или�
економског�
усмерења�

без

1.2.1.11.6

Самостални�
референт�за�
припрему�
контирања�и�
праћење�
централног�
магацина

Припрема� и� контролише�исправност� улазне� и�
излазне�документације�централног�магацина�и�
документације� обрађене� на� рачунару.�
Учествује� као� стручно� лице� у� спровођену�
редовних�и�ванредних�пописа.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
општег�или�
економског�
усмерења�

без

1.2.1.12.4

Референт�за�
припрему,�
праћење�и�
контролу�
финансијске�
документациј
е

Припрема� и� контролише�исправност� улазне� и�
излазне� документације,� документације�
обрађене� на� рачунару� у� вези� ситног�
инвентара,� аутогума,� амбалаже,� средстава�
ОНО,� ресторана� друштвене� исхране� и� кафе�
бифеа� и� потрошње� горива� трећих� лица.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег�или�
економског�
усмерења

без

ОДЕЉЕЊЕ АУТОМАТСКЕ�ОБРАДЕ�ПОДАТАКА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.1.13.7
Шеф�
одељења

Координира� рад� у� делу� уноса� и� обраде�
пoдатака� у� рачунарском� систему.� Непосредно�
врши� обраду� података� и� ради� на� штампању�
истих.� Стара� се� о� исправности� софтвера� на�
припремним� линијама:� финансијског,�
материјално - робног� књиговодства,�
књиговодства� основних� средстава,� обрачуна�
камата.� Ради� на� изради� ИОС-а� и� утужењу,�
изради�фактура�и�обрачуна�зарада и�накнада.�
Стара�се�о�софтверу.

1

Високо
образовање�
првог�или�
другог�степена�
у�трајању�од�
три�,�односно�
четири�године�
економског�или�
техничког�
смера�

1�год.
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хуманистичк
их,�

природно�-
математички

х�или�
техничко�-

технолошких
наука

1.1.4.32.4

Администратор�
за��евиденцију�
корисника�
услуга

Врши�пријем,�расподелу�и�одашиљање�поште.�
Обавља�све�врсте�дактилографских�

административних�послова.�Води�евиденцију�
радног�времена�за�запослене�у�служби.�Обрађује�
и�уноси�податке�из�записника�на�рачунару.�Заводи�
и�распоређује�документацију.�Архивира�и�одлаже�
записнике.�Ради�на�пријему�странака.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу непосредног
руководиоца.

2

Четворогоди
шње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера,

познавање�
рада�на�
рачунару

без

ОДЕЉЕЊЕ�ЕВИДЕНЦИЈЕ�ПОСЛОВНОГ�ПРОСТОРА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.4.33.4

Координатор
одељења�
евиденције�
пословног�
простора

Координира�и�усклађује�процес�рада�у�одељењу. 
Води�интерну�и�екстерну�коресподенцију�за�

потребе�одељења.�Учествује�и�изради�годишњег,�
кварталног�и�месечног плана�одељења.�Стара�се�

о�динамици�извршавања�послова�одељења.�
Усаглашава�податке�одељења�са�осталим�
службама.�Одговоран�је�за�правилан�ток�

документације�у�одељењу. Припрема�податке�за�
потребе�утужења�у�сарадњи�са�референтима.�
Усаглашаа�базу�података�са�осталим�јавно�
комуналним�предузећима.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

2�год.

1.1.4.34.4

Референт�за�
евиденцију
пословног�
простора

Оперативно�спроводи�месечни�план�контроле�и�
обрачуна (задужења)�пословног�простора.�Врши�
обилазак�корисника�комуналних�услуга�на�терену�

и�анализира�стање�промена.�Саставља�
документацију�и�ажурно�доставља�службама�на�
даљу�обраду.�Стара�се�о�правилној�примени�
одлука�надлежних�органа�у�делу�обрачуна�
величине�простора�и�начину�вршења�услуга.�
Саставља�потребне�записнике�и�извештаје�о�

висини�задужења�корисника�услуга�и�предлаже�
најбољи�начин�вршења�услуга.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу руководиоца�службе.

5

Четворогоди
шње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без

ОДЕЉЕЊЕ�ЕВИДЕНЦИЈЕ�СТАМБЕНОГ�ПРОСТОРА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

1.1.4.35.4

Координатор�
одељења�
евиденције�
стамбеног�
простора

Координира�и�усклађује�процес�рада�у�одељењу.�
Води�интерну�и�екстерну�корес-поденцију�за�
потребе�одељења. Стара�се�о�динамици�

извршавања�послова�одељења.�Усаглашава�
податке�одељења�са�осталим�службама.�

Одговоран�је�за�правилан ток�документације�у�
одељењу.� Припрема�податке за�потребе�утужења�

у сарадњи�са�референтима.�Усаглашава�базу�
података�са�осталим�јавно�комуналним�

предузећима.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

2�год.

1.1.4.36.4

Референт�за�
евиденцију
стамбеног�
простора

Оперативно�спроводи�месечни�план�контроле�и�
обрачуна�(задужења)�стамбеног�простора.�Врши�
обилазак�корисника�комуналних�услуга�на�терену�

и�анализира�стање�промена.�Саставља�
документацију�и�ажурно�доставља�службама�на�
даљу�обраду.�Стара�се�о�правилној�примени�
одлука�надлежних�органа�у�делу�обрачуна�

10

Четворогоди
шње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без
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Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1.2.1.14.4

Оператер
аутоматске�
обраде�
података

Ради�на�уносу�и�обради�података�на�рачунару�
у� вези� финансијског� књиговодства,� обрачуна�
зарада� и� накнада.� Контролише� техничку� и�
суштинску��исправност�обрађених�података�на�
рачунару.�Обавља�и�друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег�или�
техничког�
усмерења

без

1.2.2. СЛУЖБА�ФИНАНСИЈА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.2.15.7
Руководилац
службе�
финансија

Руководи� службом� и� координира� рад�
одељења.�Прати�законске�прописе.�Стара�се�о�
обезбеђењу� финансијске� документације�
предузећа.� Стара� се� о� рационалном�
коришћењу� средстава.� Координира� радом�
осталих� служби� предузећа.� Одговоран� је� за�
правилно�функционисање�службе�и�поверених�
послова.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Високо
образовање��другог�
или�трећег�степена�
економског�смера�
са�положеним�
стручним�испитом�
из�области�
рачуноводст.

2�год.

1.2.2.16.7

Самостални�
стручни�
сарадник�за�
платни�
промет

Прати� законске� прописе� из� своје� области.�
Стара� се� о� обезбеђивању� финансијске�
документације� предузећа.� Стара� се� о�
рационалном�коришћењу�средстава.
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног� руководиоца.� У� одсуству�
руководиоца� службе�ради� послове� из�његове�
надлежности.

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
економског�смера�

1�год.

ОДЕЉЕЊЕ�ПЛАТНОГ�ПРОМЕТА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.2.17.4 Координатор�

Координира� рад� одељења.� Прати� законске�
прописе� из� своје� области.� Стара� се� о�
обезбеђивању� финансијске� документације�
предузећа.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
економског�
усмерења�

2�год.

1.2.2.18.4

Референт�за
контролу�
финансијске�
документациј
е�-
ликвидатор

Редовно� прима,� проверава� и� контролише�
рачунску� � формалну� и� суштинску� исправност�
благајничких� докумената,� као� и� остале�
приспеле�финансијске�документације.�Редовно�
евидентира�на�основу�приспеле�документације�
порез на�промет�у�евиденционим�листовима�по�
местима�настанка�промене, припрема�податке�
за� периодични� и� коначни� обрачун� пореза� на�
промет.� Врши� контролу� извода� банке. Врши�
плаћање� свих� обавеза,� како� према�
добављачима� за� обртна� и� основна� средства,�
тако�и�осталих�обавеза�пореза�и�доприноса�из�
дохотка,� пореза� � на� промет� и� обавезних�
зајмова.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
неп. руководиоца.

2

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег��
усмерења

без

1.2.2.19.4 Благајник

Води� целокупно� благајничко� пословање�
(главну благајну,� благајну� бензинских� бонова,�
кафе� бифеа,� накнаде� за� превоз,� благајну�
наплаћених� услуга� оперативних� сектора,�
благајну�чекова�и�осталих�еквивалената).�Води�
благајну� девизног� пословања.� Врши� исплату�
зарада� и� свих� осталих� накнада� и� других�
готовинских� исплата.� Свакодневно� полаже�

2

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег��
усмерења

без
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величине�простора�и�начину�вршења�услуга.�
Саставља�потребне�записнике�и�извештаје�о�

висини�задужења�корисника�услуга�и�предлаже�
најбољи�начин�вршења�услуга.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�руководиоца�службе,�коме је�и�
одговоран�за�свој�рад.

1.1.4.37.3
Референт

Оперативно�спроводи�месечни�план�контроле�и�
обрачуна�(задужења)�стамбеног�простора.�Врши�
обилазак�корисника�комуналних�услуга�на�терену�

и�анализира�стање�промена.�Саставља�
документацију�и�ажурно�доставља�службама�на�

даљу�обраду. Стара�се�о�правилној�примени�
одлука.�Саставља�потребне�записнике�и�

извештаје�о�висини�задужења�корисника�услуга.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца�

службе,�коме�је�и�одговоран�за�свој�рад.

4

Трогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�
природног�

или техничког
смера

без

1.2.0. СЕКТОР�ЕКОНОМСКИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.0.01.7

Директор
сектора�

економских�
послова

Организује,�координира�и�руководи�радом�сектора.�
Прати�позитивне�законске�прописе�из�свог�
делокруга�и�стара�се�о�њиховој��примени�у�

пословању�предузећа.�Стара�се�о�обезбеђењу�
финансијских�средстава�за�пословање�предузећа.�
Учествује�у�креирању�и�спровођењу�финансијске�

политике�предузећа.�Стара�се�о�реализацији�
усвојених�стратешких и�програмских�докумената.�
Контролише�функционалност�пословног�софтвера�
у�делу�сектора�економских�послова�и�предлаже�

мере�унапређења�система.�Учествује�у�креирању�и�
контроли�процедура�финансијског�управљања�и�

контроле�у�сектору. Учествује�у�изради и�изменама�
стратешких�и�програмских�докумената�предузећа и�

осталих�нормативних�аката. Одговоран�је�
директору�за�правилно�функционисање�сектора�и��
поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�помоћника�директора�и�извршног�
директора�за�правно - економске�послове.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�
степена, 
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�

поља
друштвено�-
хуманистичк

их�или�
природно�-
математичк

их�наука

3�год.

1.2.0.02.7

Организатор
сектора�

економских�
послова

Стара�се�о�организацији�рада�сектора�и�
координира�послове�и�рад�радника�у�сектору.�

Прати�позитивне�законске�прописе�и�стара�се�о�
њиховој�исправној�примени�у�пословању�

предузећа.�Контролише�извршења�радних�
задатака,�прати�и�анализира�рад�радника�и�

предлаже�мере�за�побољшање�организације�и�
процеса�рада�у�сектору.�Организује�и�прати�

исправност�обраде�података�на�систему.�Прати�
функционалност базе�и�координира�са�другим�

службама�у�процесу�исправног�кретања�
финансијске�документације�и�предлаже�решења�за�

измене�и�допуне�у�делу�обраде�података,�
књижења�и�извештавања�са�циљем�олакшања�
корисничког�рада.�Одговоран�је�за�правилно�

састављање�периодичних�обрачуна�и�завршног�
рачуна.�Учествује�у�изради�годишњег�програма�

пословања�и�прати�реализацију�истог.�Омогућује�
увид�у�документацију�предузећа�надлежним�

органима контроле.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�

поља
друштвено�-
хуманистичк

их�или�
природно�-
математичк

их�наука

2�год.

1.2.0.03.7

Самостални�
стручни�

сарадник�за�
обраду�

података�у�

Координира�рад�у�делу�уноса�и�обраде�пoдатака�у�
пословном��систему.�Учествује�у�изради�

периодичних�обрачуна�и�завршног�рачуна. Прати�и�
контролише��извршење�радних�задатака,��

анализира�рад�и�предлаже�мере�за�побољшање�

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�
стечено�

1�год.
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дневни� пазар� у� надлежној� пословној� банци� и�
доставља�налоге� за�плаћање.�Подиже� зараде�
радника� и� остале� накнаде.� Свакодневно�
саставља� благајничке� извештаје� и� врши�
контролу� благајничке� документације� и�
новчаних� средстава.�Обавља�и�друге послове�
по�налогу�непосред.�руководиоца.

1.2.2.20.4
Референт�-
статистичар

Попуњава� статистичке� обрасце.� Води�
евиденцију�документације�за�потребе�сектора,�
књигу� улазних� фактура,� средстава�
обезбеђења� плаћања� и� остало.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег��или�
економског�
усмерења

без

ОДЕЉЕЊЕ�ОБРАЧУНА ЗАРАДА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.2.21.6

Координатор�
послова�
обрачуна�
зарада

Координира� радом� оделења.� Прати� законске�
прописе� из� своје� области.� Стара� се� о�
правилном�року�и�извршењу�обрачуна�зарада�
и�накнада.�Ради�потребне�анализе�и�извештаје�
у� вези� плаћања�обрачуна�и� исплате� зарада и�
накнада.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање�
првог�степена�у�
трајању�од�три�
године�
економског�
смера�

2�год.

1.2.2.22.4

Референт за
обрачун�
зарада
и�накнада

Припрема�и�контролише�улазну�документацију�
за� обрачун� зарада� и� накнада.� Контролише�
излазну� документацију.� Ради� на� уносу� и�
обради�података�на�рачунару�на�програмским�
линијама� обрачуна� зарада� и� накнада.�
Контролише�техничку�и суштинску�исправност�
обрађених� података� на� рачунару.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

4

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
општег��
усмерења

без

1.2.3. СЛУЖБА�ПЛАНА,�АНАЛИЗЕ,�ПОРЕЗА�И�ЦЕНА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр

.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.3.23.7  

Руководилац
службе�
плана,�
анализе,�
пореза
и�цена

Руководи� службом� и� координира� рад�
одељења.� Прати� законске� прописе� из�
делокруга� свог� рада.� Стара� се� о�
благовременом� усклађивању� и� примени� свих�
ценовника�у�предузећу.�Стара�се�о�исправном�
и�благовременом�обрачуну�пореза.�Анализира�
ефекте� улазних� цена� на� пословање�
предузећа,�анализира�стање�трошкова�и�прати�
њихову� висину� и� организује� њихову� поделу�
према� носиоцима� и� местима� трошкова.�
Анализира� правилну� примену� прописа,�
упутстава� за� рад� и� предлаже� ефикаснију�
органи-зацију� рада� у� области� праћења�
трошкова,�цена�и�обрачуна�пореза.�Одговоран�
је� за� правилно� функционисање� службе и�
поверених� послова.�Обавља� и� друге� послове�
по�налогу�руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
економског�
смера��са�
положеним�
стручним�
испитом�из�
области�
рачуноводст.

2�год.

1.2.3.24.7

Самостални�
стручни�
сарадник�за�
план�и�
анализу

Прати,проучава�и�тумачи�законске�прописе�из�
делатности� предузећа,� а� посебно� из� области�
плана� и� анализе� програма� пословања�
предузећа.� Прати� и� анализира� реализацију�
планова� из� програма� пословања� по�

1

Високо
образовање��другог�
или�трећег�степена�
економског�смера��а

1�год.
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сектору�
економских�
послова

процеса�рада.�Прати�исправност�обраде�података�
на�систему�као�и�функционисање�пословног�

софтвера�Свакодневним�праћењем�ефективности�
рада�базе�утврђује�њено�стање�и�предлаже�

решења�за�усавршавање�и�побољшање�исте�чиме�
се олакшава�кориснички�рад.�Указује��надлежним�
секторима�и�службама�на�правилност�у�евиденцији�
података�и�пружа�техничку�подршку.�Непосредно�
врши�обраду�података�и�ради�на�штампању�истих. 

Сачињава�извештаје�на�захтев�интерних�и�
екстерних�стејкхолдера.�Учествује�у�

имплементацији�и развоју финансијског�
управљања�и�контроле�у�предузећу. Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�

односно�
четири�године�
из�научног

поља
друштвено-

хуманистичких�
или природно-
математичких

наука

1.2.1. СЛУЖБА�РАЧУНОВОДСТВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.1.04.7
Руководилац
службе�

рачуноводства

Руководи�радом�Службе�и�координира�рад�
одељења�финансијског�рачуноводства. Прати�
законске�прописе�и�стара�се�о�правилној�и�

правовременој�примени.�Одговоран�је�за�правилно�
састављање�периодичних�обрачуна�и�завршног�
рачуна.�Организује,�прати�исправност�обраде�
података�на�систему�као�и�функционисање�

софтвера�у�делу�финансијског�рачуноводства, 
израде�фактура,�зарада,�накнада�и�основних�
средстава.�Указује�надлежним�секторима�и�

службама�на�правилност�у�раду.�Омогућује�увид�у�
документацију�предузећа�надлежним�органима�

контроле.�Одговоран�је�за�правилно�
функционисање�службе�и�поверених�послова.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�

трећег�степена
из�научног�

поља�
друштвено�–
хуманистичких�
наука�односно�
из�стручне�
области�

економских�
наука, да�није�
кажњаван�за�
кривична�дела�
која�га�чине�

недостојним�за�
обављање�
послова�

рачуноводства

2 год.

1.2.1.05.7

Самостални�
стручни�

сарадник�за�
рачуноводство

и�ПДВ

Прати�законске�прописе�из�области�
рачуноводства,�проучава�их�и�сугерише�њихову�

правилну�примену.�Ради�на�састављању�
периодичних�обрачуна�и�завршног�рачуна.�Стара�
се�да�обрада�података�која�се�извршава�у�систему�
буде�тачна�и�правовремена.�Учествује�у�изради�

интерних�аката�из�области�рачуноводства.
Контролише�ефикасност�програма�који�обрађују�
финансијско�рачуноводство�и�поједине�његове�

делове�и�предлаже�њихово�побољшање.�
Припрема�на�увид�документацију�предузећа�

потребну�органима�контроле.�Рационално�користи�
расположиве�ресурсе�у�послу.�Прати прописе�из�
области�пореза�и�цена�и�врши�њихову�примену.�
Прати�прописе�из�области�ПДВ-а�и�врши�њихову�

примену.�Припрема�и�контролише�улазну�и�
излазну�документацију�са�обрачунатим�порезом�на�

додату�вредност.�Врши�унос�пореске�
документације�у�пореској�евиденцији�и�врши�

контролу�исправности�као�и�тачност�ПДВ�пријаве.
Саставља�извештаје�о�обрачунатом�порезу�на�
додату�вредност.�Врши�усаглашење�оперативне�

евиденције,�обрачунатог�пореза�на�додату�
вредност�са�финансијским�рачуноводством.�

Саставља�калкулације�малопродајних�услуга�за�
објекте�заједничког�стандарда.�Врши�контролу�

пореза на�додату�вредност�(ПДВ)�по�спроведеном�
попису.�Припрема�документацију�за�рефакцију�
акциза. Обавља�послове�контроле�и�књижења�

месечних�ситуација.�Врши�израду�рачуна. Обавља�

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�

поља�
друштвено�-
хуманистичк

их�или�
природно�-
математичк
их�наука

1�год.
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елементима� и� саставља� извештаје� ресорним�
руководиоцима� и� директорима� о� степену�
њихових� извршења.� Саставља� елементе�
планова�по�секторима�и�радним� јединицама�и�
предлаже� рационализацију� поступка�
планирања� и� извештавања. Прати�
реализацију� остваредних� прихода� и� насталих�
трошкова� и� њихов� распоред� по� носиоцима� и�
местима� настанка� и� по� истом� саставља�
извештаје.� Израђује� понуде� и� уговоре� и� води�
рачуна� о� њиховој� правилној� примени.�
Контролише� формално-правну� исправност�
ценовника�и�остале�документације�и�стара�се�
о� њиховој� дистрибуцији� и� протоку.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосред.�
руководиоца.

ОДЕЉЕЊЕ�ПЛАНА�И�АНАЛИЗЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.3.25.6

Самостални�
референт�за�
фактурисањ
е�и�
усаглашавањ
е�евиденције�
корисника

Непосредно организује�рад�на�фактурисању�и�
вођењу�датотеке�корисника�услуга.�Контактира�
са�осталим�службама� у� предузећу� задуженим�
за� праћење� и� контролу� корисника� пословног�
простора.� Врши� припрему� и� котролише�
примену�цена�за�извршене�услуге�у�складу�са�
ценовником� и� категоризацијом� корисника�
услуга.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање�
првог�степена�
у�трајању�од�
три�године�
економског�
смера�

без

1.2.3.26.4
Референт�за�
фактурисањ
е�прихода

Води� картотеку� корисника� услуга.� Прати�
промене� настале� повећањем� или� смањењем�
површина� код� корисника� услуга предузећа� и�
установа.� Усклађује� настале� површине� са�
службама� одвоза� смећа.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег��
усмерења

без

ОДЕЉЕЊЕ�ПОРЕЗА�И�ЦЕНА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.3.27.6

Самостални�
референт�за
oбрачун�
пореза
и�цена

Припрема�происе�из�области�пореза�и�цена�и�
врши� њихову� примену.� Припрема� и�
контролише� улазну� и� излазну� документацију�
са�обрачунатим�порезом�на�промет.�Врши�унос�
пореске� документације� у� пореској� евиденцији�
и� врши� контролу� исправноти.� Саставља�
извештаје�о�обрачунатим�порезима�на�промет,�
производа� и� услуга.� Врши� усаглашење� опе-
ративне� евиденције,� обрачунате� порезе� на�
промет� са� финансијским� рачуноводством.�
Саставља� калкулације� малопродајних� услуга�
за� објекте� заједничког� стандарда.� Врши�
контролу� пореза� на� промет� (ПДВ)� по�
спроведеном�попису.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�рукововиоца.

1

Високо�
образовање�
првог�
степена�у�
трајању�од�
три�године�
економског
смера�

без

1.2.3.28.4  
Референт�за
обрачун�
пореза

Евидентира�и�обрачунава�на�основу�приспеле�
документације� порез� на� промет� у�
евиденционим�листама� по�местима�настанка.�
Припрема� податке� за� периодични� обрачун� и�
коначни�обрачун�пореза�на�промет.�Доставља�
надлежној� служби� податке� о� уплати� пореза.�
Усаглашава� своју� евиденцију� са� трговачким�
књигама.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�

1

Четворогоди
шње�
средње�
образовање�
општег�или�
економског�
усмерења

без
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и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1.2.1.06.6

Сарадник�за�
припрему�
контирања�и�
праћење�
централног�
магацина

Припрема�и�контролише�исправност�улазне�и�
излазне документације�централног�магацина�и�
документације�обрађене�на�рачунару. Израђује�
потребне�извештаје�о експлоатацији�горива,��
артикала�централног�магацина�и�стара�се�о��

потпуности�оперативне�и�финансијске�
документације. Учествује�као�стручно�лице�у�

спровођену�редовних�и�ванредних�пописа.�Обавља�
и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Студије првог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање у
трајању од три

године из
научног�поља�
друштвено-

хуманистичких
, природно-

математичких
или техничко -
технолошких

наука

без

ОДЕЉЕЊЕ�РАЧУНОВОДСТВА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.1.07.4 Координатор

Координира�рад�финансијског�рачуноводства.�
Врши�пријем,�контролу�и�распоред�финансијске�

документације,�за�припрему��контирања�и�
књижења.�Контира�одређену�документацију�по�
потреби.�Контролише�усклађивање�главне�књиге�
са�аналитичким�евиденцијама�на�нивоу�одељења.�

Учествује�на�изради�периодичних�обрачуна�и�
завршног�рачуна.�Стара�се�о�правилној�и�
правовременој�примени�рачуноводствених�

прописа.�Врши�слагање�са�пореском�евиденцијом�
и�контирање�пореза.�Предлаже�усаглашење�са�

рачунополагачима�и�са�осталим�евиденцијама�по�
секторима�на�нивоу�предузећа.�Одговоран�је�за�

благовремено�и�исправно�контирање�
документације�и�издатих�налога.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу непосредног руководиоца.

1

Четворогоди
шње�

средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

1 год.

1.2.1.08.4
Контиста�у�

рачуноводству

Контира�комплетну�финансијску�документацију�у�
року�предвиђеним�законом�и��Правилником�

предузећа.�Одговоран�је�за�тачност�
распоређивања�средстава, извора�средстава��
предузећа и�тачност�евидентирања�ПДВ. 

Контролише�исправност�припреме�и�обраде�
података�у�финансијском�књиговодству. Стара�се�о�
благовременој�и�правилној�примени�материјално
финансијских прописа�из�области�финансија�и�
ажурности�обраде�документације.�Ради�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Четворогоди
шње�

средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

1.2.1.09.4

Референт�за�
основна�
средства�и�

ситан�инвентар

Води�књигу�основних�средстава�и�нематеријалних�
улагања као�и�пословног�инвентара. Врши�обрачун�
амортизације�и�ревалоризације�основних�средстава�
и�нематеријалних�улагања�у�складу�са�законом�и�
правилником.�Припрема�и�контролише�исправност�
улазне�и�излазне�документације,�документације�
обрађене�на�рачунару�у�вези�ситног�инвентара,�
аутогума,�амбалаже�и�осталих�средстава. Прати�
промене�на�основним�средствима�током�године�и�
саставља�извештаје�за�потребе�плана,�отуђења�и�
набавке.�Учествује�као�стручно�лице�у�провођену�
редовних�и�ванредних�пописа�основних�средстава,
нематеријалних�улагања и�ситног�инвентара. Прати�
стање�и�усаглашавање�инвестиционих�улагања�и�
основних�средстава�као�и�ситног�инвентара и�о�
истом�извештава.�Обавља�и�остале�послове�из�

своје�надлежности�и�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

2

Четворогоди
шње�

средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

1.2.1.10.4 Референт�за� Припрема�и�контролише�исправност�улазне�и� 3 Четворогоди без
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непосредног�руководиоца.

1.2.4. СЛУЖБА�НАПЛАТЕ�ПРИХОДА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.4.29.7

Руководилац
службе�
наплате�
прихода

Оперативно� организује� рад� службе� и�
непосредно� спроводи� планове� и� програме�
наплате.� Учествује� у� изради� програма�
ефикасне� наплате� и� стара� се� о� његовој�
реализацији.� Даје� елементе� за� састављање�
месечних� и� кумулативних� извештаја� наплате�
прихода� за� потребе� менаџмента� предузећа�
ради� оцене� успешности� наплате� прихода.�
Прати� закон-ске� прописе� и� води� рачуна� о�
њиховој�правилној�примени�у�области�наплате�
прихода.� Непосредно� кон-тактира� са�
пословним� партнерима� и� предузима� мере� да�
се� иста� изврши� на� ефикасан� начин.� Врши�
потребне� анализе� пословања� наплате.�
Контролише� рад� извршиоца� и� обезбеђује�
техничке� услове� рада.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
економског�
смера��

2�год.

1.2.4.30.7  
Самостални�
стручни�
сарадник�

Припрема� извештаје� о� стању� потраживања.�
Непосредно� учествује� у� наплати�
потраживања.� Припрема� предлоге� наплате�
потраживања� утужењем� у� сарадњи� са�
референтима.�Предлаже�и�координира�рад�на�
усаглашавању� међусобних� обавеза� и
потраживања.�Прати�прописе�из�материјално�-
финансијске� области� и� стара� се� о� њиховој�
благовременој� примени.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�руководиоца.

2

Високо�
образовање�
првог�или�другог�
степена
у�трајању�од�
три�,�односно�
четири�године,�
општег�или�
економског�
смера

1�год.

ОДЕЉЕЊЕ�НАПЛАТЕ�ПРИХОДА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.4.31.6  

Координатор�
послова�
наплате�
прихода

Координира,� контролише� и� непосредно�
организује�рад�одељења.�Припрема�извештаје�
о� стању� потраживања� и� предлаже� начин�
наплате.� Непосредно учествује� у� наплати�
потраживања.� Припрема� предлоге� наплате�
потраживања� утужењем� у� сарадњи� са�
референтима.�Предлаже�и�координира�рад�на�
усаглашавању� међусобних� обавеза� и�
потраживања.�Прати�прописе�из�материјално�-
финансијске� области� и� стара� се� о� њиховој�
благовременој� примени.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
првог�
степена�у�
трајању�од�
три�године�
економског�
смера�

1�год.

1.2.4.32.6  

Стручни�
сарадник�за�
наплату�
прихода

Врши� контролу� корисника� услуга� и� припрема
спецификације� потраживања� и� обавеза.�
Припрема� извештаје� о� наплаћеним�
потраживањима.� Обавља� послове� наплате�
потраживања� непосредно� у� контакту� са�
пословним� партнерима.� Припрема� елементе�
за� оперативно� усаглашење� стања� обавеза� и�
потраживања.� Стара� се� о� непосредној�
припреми� програма� стимулативне� наплате� и�
предлаже� � мере� за� њено� побољшање.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� шефа� и�
координатора�службе�којима�је�и�одговоран.

2

Високо�
образовање�
првог�степена�
у�трајању�од�
три�године�
економског�
или�општег�
смера

без
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припрему,�
праћење�и�
контролу�

финансијске�
документације

излазне�документације,�документације�обрађене�
на�рачунару�у�вези ресторана�друштвене�исхране,�
цвећара�и�кафе�бифеа. Обавља�послове књижења�
продаје�у�главну�књигу,�усаглашење�лагер�листе�и�
финансијске�евиденције.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

шње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког

смера

1.2.2. СЛУЖБА�ФИНАНСИЈА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.2.11.7
Руководилац

службе�
финансија

Руководи�и�организује�процес�рада�у�служби.�
Прати�законске�прописе.�Врши�припрему�за израду�
финансијских�извештаја из�делокруга�рада. Стара�

се�о�обезбеђењу�финансијске�документације�
предузећа.�Стара�се�о�рационалном�коришћењу�
средстава.�Води�евиденцију�документације�за�

потребе�сектора,�средстава�обезбеђења�плаћања�
и�уговоре. Надзире�пријем�и�врши�контролу�

формалне�исправности�финансијске�
документације Развија�и�унапређује�процедуре�за�

финансијско�управљање�и�контролу�у�области�
финансија. Обавља�и�друге послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�

поља�
друштвено�-
хуманистичк

их�или�
природно�-
математичк

их�наука

2�год.

1.2.2.12.7

Самостални�
стручни�

сарадник�за�
платни�промет

Припрема�и�израђује�дневне�и�месечне податке�
по�кредитима. Обрачунава�накнаде�путних�и�

других�трошкова. Обавља�електронско�плаћање. 
Прати�правне�прописе�из�делокруга�свог�рада�и�

стара�се�о�њиховој�примени�у�служби.�Врши�
контролу�извода�банке.�Врши�плаћање�свих�

обавеза,�како�према�добављачима�за�обртна�и�
основна�средства,�тако�и�осталих�обавеза, пореза�

и�доприноса�из�дохотка,�ПДВ-а�и�обавезних�
зајмова.�Врши�пословну�коресподенцију�са�

пословним�банкама.�Израђује�потребне�месечне�
извештаје.�По�потреби�учествује�у�процесу�

обрачуна�и�контроле�зарада�и�осталих�примања.�
За�свој�рад�одговара�непосредном руководиоцу.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�
степена,�
односно�
стечено
високо�

образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких�
или�природно�-
математичких�

наука

1�год.

1.2.2.13.7

Самостални�
стручни�

сарадник�за
обрачун�зарада�

и�осталих�
давања

Контролише�обрачун�зарада,�накнада�зарада�и�
осталих�примања�запослених.�Израђује�извештаје�
о�планираним�и�оствареним�параметрима�у�делу�

зарада�Унапређује�процес�аутоматизације�
података�у�делу�обрачуна�и�контроле�зарада�и�

осталих�примања.�Пипрема�и�контролише кретање�
документације�за�обрачун�зарада�и�накнада.�По�
потреби�учествује�у�задацима�платног�промета,�
електронског�плаћања�финансијских�обавеза�и�
контроли�улазних�рачуна.�За�свој�рад�одговара�

непосредном�руководиоцу.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�
степена,�
односно�
стечено
високо�

образовање�
из�научног

поља�
друштвено�–

хуманистички,�
природно�-

математичких�
или�техничко�–
технолошких�

наука

1�год.

ОДЕЉЕЊЕ�ПЛАТНОГ�ПРОМЕТА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радн
о
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1.2.4.33.6

Самостални�
референт�за�
наплату�
потраживања

Припрема� извештаје� о� наплаћеним�
потраживањима.� Обавља� послове� наплате�
потраживања� непосредно� у� контакту� са�
пословним�партнерима.�Припрема�елементе�за�
оперативно� усаглашење� стања� обавеза� и�
потраживања.� Стара� се� о� непосредној�
припреми� програма� стимулативне� наплате� и�
предлаже� мере� за� њено� побољшање.� За�
потребе� службе� води� евиденцију� о� стању�
утужених�и�наплаћених�потраживања.�Обавља�
и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

2

Високо�
образовање�
првог�степена�
у�трајању�од�
три�године�
правног�или�
општег�смера

без

ОДЕЉЕЊЕ�УСАГЛАШЕЊА�ОБАВЕЗА�И�ПОТРАЖИВАЊА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.4.34.4
Самостални�
референт�

Врши� анализу� и� контролу� потраживања,�
обавеза� и� саставља� спецификацију� наплате.�
Врши� наплату� потраживања..� Врши� опера-
тивно�усаглашење�стања�купаца�и�добављача�
по� свим� основама.� Саставља� спецификацију�
обавеза� за� потребе� спровођења� обавезне�
мултилитералне� � компензације.� Контролише�
преко� надлежне� пословне� банке� поступак�
компензација,�цесија,�асигнација,� преузимања�
дуга,� итд.�Обавља�и�друге� послове� по� налогу�
непосред.�руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�или�
економског�
усмерења

без

1.2.4.35.4

Референт
обрачуна�
камата
и�припреме�
утужења

Анализира� стање� потраживања� и� врши�
обрачун� камате� за� неблаговремена� � плаћања.�
Припрема� документацију� на� наплату�
потраживања� принудним� путем,� прати�
реализацију� наплате� и� по� истом� саставља�
извештај.�Саставља�извештај�о�дневном�стању�
обавеза� добављача� за� потребе� спровођења�
компензација.� Учествује� у� оперативном�
усаглашењу� стања� обавеза� и� потраживања.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосред.�
руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�или�
економског�
усмерења

без

1.2.4.36.4

Аналитичар
обраде�
података�
и�
усаглашавања�
обавеза�и�
потраживања

Усклађује� стање� купаца� и� добављача� са�
главном�књигом.�Даје�предлоге�за�утужења�и о�
томе� посебно� води� евиденцију.� Врши�
припрему,�обрачун�камате�и�контролу�купаца�и�
добављача.� Припрема� извештаје� о� стању�
обавеза� и� потраживања.� Врши� оперативно�
усаглашење� путем� ИОС-а� и� записника.� Води�
аналитику� купаца� и� добављача� за� потребе�
службе.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

3

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�или�
економског�
усмерења

без
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искус
т.

1.2.2.14.4 Координатор

Координира�рад�одељења.�Прати�правне�прописе�
из�делокруга�свог�рада. Обрачунава�накнаде�

путних�и�других�трошкова. Обавља�електронско�
плаћање. Врши�контролу�извода�банке.�Врши�

плаћање�свих�обавеза,�како�према�добављачима�
за�обртна�и�основна�средства,�тако�и�осталих�
обавеза�пореза�и�доприноса�из�дохотка. За�свој�

рад�одговара�непосредном�руководиоцу

1

Четворогодиш
ње�средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

1 год.

1.2.2.15.4

Референт�за
контролу�

финансијске�
документације�-

ликвидатор

Редовно�прима,�проверава�и�контролише�рачунску��
формалну�и�суштинску�исправност�благајничких�
докумената,�као�и�остале�приспеле�финансијске�
документације.�Одговоран�је�за�евидентирање�
законских�или�уговорених�рокова�за�плаћање�по�
приспелим�рачунима.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног руководиоца.

2

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без

1.2.2.16.4 Благајник

Води�целокупно�благајничко пословање�(главну
благајну,�благајну�бензинских�бонова,�кафе�бифеа,�
накнаде�за�превоз,�благајну�наплаћених�услуга�
оперативних�сектора,�благајну�чекова�и�осталих�

еквивалената).�Води�благајну�девизног�пословања.�
Свакодневно�полаже�дневни�пазар�у�надлежној�
пословној�банци�и�доставља�налоге�за�плаћање.
Води�динарску�благајну�и�припрема�документацију�
за�исплату�и�уплату�готовог�новца;�врши�исплату�

путних�налога�у�земљи�и�иностранству�запослених.�
Подиже�и�уплаћује�готовину�са�рачуна.�Сачињава�

благајничке�извештаје�и�врши�контролу�
благајничке�документације�и�новчаних�средстава�
на��дневном�нивоу.�Одлаже�,чува�и�архивира�

благајничку�документацију�и�хартије�од�вредности�
у�складу�са�прописима.�За�свој�рад�одговоран�је

непосредном�руководиоцу.

2

Четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без

ОДЕЉЕЊЕ�ОБРАЧУНА�ЗАРАДА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радн
о

искус
т.

1.2.2.17.6
Шеф�одељења

обрачуна�
зарада

Координира�радом�оделења.�Прати�законске�
прописе�из�своје�области.�Стара�се�о�правилном�
року�и�извршењу�обрачуна�зарада�и�накнада.�Ради�
потребне�анализе�и�извештаје�у�вези�плаћања�
обрачуна�и�исплате�зарада�и�накнада.�Врши�

суштинску�контролу�обрачуна�зарада�и�осталих�
примања�запослених.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�руководиоца.

1

Студије првог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање у
трајању од

три године из
научног�поља�
друштвено-
хуманистички

х�или�
природно-

математичких
наука

1 год.

1.2.2.18.4

Самостални�
референт�за�

обрачун�зарада�
и�накнада

Припрема и�контролише�улазну�и�излазну�
документацију�за обрачун�зарада�и�накнада.�

Контролише�исправност�унетих�података�у�књигу�
евиденције�радног�времена�запослених.�Врши�
унос�и�обраду��података�електронским�путем�на�
одговарајућим�програмским�линијама�обрачуна

зарада�и�накнада.�Контролише�техничку�и�
суштинску�исправност�обрађених�података�на�
рачунару.�Ажурира�податке�у�одговарајућим�

базама.�Креира�радна�документа�и�врши�обрачун�

1

Четворогоди
шње средње
образовање�
друштвеног,�
природног�

или техничког
смера

без
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2.0.  БЛОК�ТЕХНИЧКИХ�ПОСЛОВА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.0.01.7
Технички
директор

Учествује� у� раду� колегијума� предузећа.�
Учествује�у�управљању�техничким�системима�у�
предузећу.� Стара� се� о� функционалности�
техничке� подршке� свим� делатностима�
предузећа.� Спроводи одлуке� у� вези� са�
инвестицијама� и� техничким� одржавањем� у�
предузећу.� Стара� се� о� примени� савремених
технологија� у� области� развоја� делатности�
предузећа.� За� свој� рад� одговоран� је�
генералном�директору�и�помоћнику� �директора�
за�техничке�послове.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
машинскoг,�
електронског,�
техничког�или�
грађевинског�
смера

3�год.

2.0.1.СЛУЖБА�БЕЗБЕДНОСТИ�И�ЗДРАВЉА�НА�РАДУ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна�
спрема

Посебни�
услови

Радно
искуст

2.0.1.01.7

Руководилац
службе�
безбедности
и�здравља�на�
раду

Организује� рад� службе� за� безбедност� и�
здравље� на� раду;� Припрема� месечне� и�
годишње� планове� рада� службе;� Прати� и�
одговара� за� примену� � прописа� у� области�
безбедности�и�здравља�на�раду,�као�и�у�области�
заштите�од�пожара;�Учествује�у�припреми�акта�о�
процени� ризика;� Учествује� у� опремању� и�
уређивању� радног� простора� у� циљу�
обезбеђивања� безбедних� и� здравих� услова�
рада;� Организује� превентивна� и� периодична�
испитивања�услова�радне�околине�и�опреме�за�
рад;� Прати� и� контролише� примену� мера�
безбедности� и� здравља� на� раду� на� дневном�
нивоу;� Прати� стање� у� вези� са� повредама� на�
раду�и�професионалним�обољењима,�учестује�у�
утврђивању� узрока� и� припрема� извештаје� са�
предлозима� мера� за� њихово� отклањање;�
Саставља�извештаје� из�области�безбедности�и�
заштите;� Спроводи� обуку� запослених� из�
области� безбедности� и� заштите;� Стара� се� о�
спровођењу�утврђених�мера�заштите�од�пожара�
и� превентивно- техничке� заштите;� Израђује�
захтеве� за� набавку� и� требовања� за� потребе�
службе.� Врши� проверу� и� верификацију�
исправности� рачуна� у� оквиру� службе;� За� свој�
рад� и� функционисање� службе� одговоран� је�
директору,�помоћнику директора�за�оперативне�
и�техничке�послове�и�техничком�директору.

1

Студије�
другог�
степена�у�
трајању�
од�четири�
године,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�из�
научне�
области�
друштвен
о-
хуманист
ичких,�
природно-
математи
чких�или�
техничко�-
технолош
ких�наука.

Положен�
стручни�
испит�из�
противпо
жарне�
заштите�
или�
положен�
стручни�
испит�из�
области�
безбеднос
ти�и�
здравља�
на�раду.

1�год.

2.0.1.02.7

Сарадник�за�
послове�
безбедности�и�
здравља�на�
раду

Организује�оспособљавање�запослених�за�
безбедан� и� здрав� рад;� Даје� � мишљење� о�
распоређивању� запослених� на� радна�
места�у�складу�са�лекарским�извештајем�о�
здравственом� стању;� Стара� се� о�
извршењу� периодичних� прегледа� и�
испитивању� оруђа,опреме� и� инсталација,�
као� и� периодичним� испитивањима�
штетности,осветљености�и�микро� климе� у�
радним� просторијама;� Налаже�
обустављање�радног�процеса�када�утврди�
непосредну�опасност�по�живот�и�здравље�
запослених;� Издаје� налог� о� забрани�
коришћења� неисправних� оруђа� за� рад,�
средстава�и�опреме�личне�заштите;�Води�
евиденцију� о� повредама� на� раду�
запослених� ,попуњава� � и� дистрибуира�
пријаве�о�повреди�на�раду;�Врши�обилазак�
свих� градилишта� и� радилишта� у�
предузећу� и� проверава� примену� мера�

1

Студије�
првог�
или�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�
трајању�
од�три�
односно�
четири�
године�
из�
научне�
области�
друштве
но-

Положен�
стручни�
испит�из�
области�
безбедн
ости�и�
здравља�
на�раду.

1�год.
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зараде�и�накнаде�запослених.�Врши припрему�и�
слање�података�за�исплату�зараде�по�банкама.�

Врши�пословну�коресподенцију�са�банкама�у�вези�
обрачуна�и�исплате�зарада,�накнада�зарада�и�

обустава.�Одлаже,�чува��и�архивира�документацију�
за�обрачун�зарада�и�накнада�у�складу�са�

прописима.�За�свој�рад�одговоран�је�непосредном�
руководиоцу.

1.2.2.19.4
Референт�за

обрачун�зарада
и�накнада

Припрема�и�контролише�улазну�и�излазну�

документацију�за�обрачун�зарада�и�накнада.�Прати�

задуженост�запослених�и�врши�обраду�приспелих�

захтева�за�административне�забране.�Контролише�

исправност�унетих�података�у�књигу�евиденције�

радног�времена�запослених.�Врши�унос�и�обраду��

података�електронским�путем�на�одговарајућим�

програмским�линијама�обрачуна�зарада�и�накнада.�

Контролише�техничку�и�суштинску�исправност�

обрађених�података�на�рачунару.�Ажурира�податке�

у�одговарајућим�базама.�Одлаже,�чува��и�архивира�

документацију�за�обрачун�зарада�и�накнада�у�

складу�са�прописима.�За�свој�рад�одговоран�је

непосредном�руководиоцу.

3

Четворогоди
шње�средње�
образовање
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без

1.2.3. СЛУЖБА�ПЛАНА,�АНАЛИЗЕ,�ПОРЕЗА�И�ЦЕНА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радн
о

искус
т.

1.2.3.20.7

Руководилац
службе�плана,�

анализе,�пореза
и�цена

Руководи�службом�и�координира�рад�одељења.�
Прати�законске�прописе�из делокруга�свог�рада.�

Стара�се�о�благовременом�усклађивању�и�примени�
свих�ценовника�у�предузећу.�Стара�се�о�исправном�
и�благовременом�обрачуну�пореза.�Анализира�
ефекте�улазних�цена�на�пословање�предузећа,�

анализира�стање�трошкова�и�прати�њихову�висину�
и�организује�њихову�поделу�према�носиоцима�и�
местима�трошкова.�Анализира�правилну�примену�
прописа,�упутстава�за�рад�и�предлаже�ефикаснију�
организацију�рада�у�области�праћења�трошкова,�
цена�и�обрачуна�пореза.�Одговоран�је�за�правилно�
функционисање�службе�и�поверених�послова.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�
поља�

друштвено�-
хуманистички

х�или�
природно�-

математичких�
наука

2�год.

1.2.3.21.7

Самостални�
стручни�

сарадник�за�
план,�цене и�

анализу

Прати, проучава�и�тумачи�законске�прописе�из�
делатности�предузећа,�а�посебно�из�области�плана�
и�анализе�програма�пословања�предузећа.�Прати�и�

анализира�реализацију�планова�из�програма�
пословања�по�елементима�и�саставља�извештаје�
ресорним�руководиоцима�и�директорима�о�степену�
њихових�извршења.�Саставља�елементе�планова�
по�секторима�и�радним�јединицама�и�предлаже�

рационализацију�поступка�планирања�и�
извештавања. Учествује�у�изради�и�праћењу�цена.

Прати�реализацију�остваредних�прихода�и�
насталих�трошкова�и�њихов�распоред�по�
носиоцима�и�местима�настанка�и�по�истом�

саставља�извештаје.�Израђује�понуде�и�уговоре�и�
води�рачуна�о�њиховој�правилној�примени.�
Контролише�формално - правну исправност�

ценовника�и�остале�документације�и�стара�се�о�
њиховој�дистрибуцији�и�протоку.�Обавља и�друге�
послове�по�налогу�непосредног руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�
поља�

друштвено�-
хуманистички

х�или�
природно�-

математичких�
наука

1�год.
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заштите� на� раду;� Подноси� пријаве� за�
покретање� поступка� ради� утврђивања�
одговорности� због� повреда� радних�
обавеза�у�вези�са�прописима�безбедности�
и� здравља� на� раду;� Израђује� захтеве� за�
набавку� и требовања� за� потребе� службе.�
Врши� проверу� исправности� рачуна� у�
оквиру� службе;� За� свој� рад� одговара�
непосредном�руководиоцу.

хуманист
ичких,�
природн
о-
математ
ичких�
или�
техничко�
-
техноло
шких�
наука.

2.0.1.03.7
Сарадник�за�
заштиту�од�
пожара

Учествује� у� изради� студије� о� заштити� од�
пожара;�Израђује�програме за�унапређење�
заштите� од� пожара;� Спроводи� мере� из�
области� заштите� од� пожара;�Организује� и�
спроводи� обуку� запослених� из� области�
заштите� од� пожара;� Врши� анализу� зона�
опасности� и� дефинише� мере� за� заштиту�
од�пожара;�Припрема�извештаје�и�анализе�
из� области� заштите� од� пожара;� Израђује�
захтеве� за� набавку� и� требовања� за�
потребе� службе.� Врши� проверу�
исправности� рачуна� у� оквиру� службе.� За�
свој� рад� одговaра� непосредном�
руководиоцу.

1

Студије�
првог�
или�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образова
ње�у�
трајању�
од�три
односно�
четири�
године�
из�
научне�
области�
друштве
но-
хуманист
ичких,�
природн
о-
математ
ичких�
или�
техничко�
-
техноло
шких�
наука.

Положен�
стручни�
испит�из�
противпо
жарне�
заштите.

1�год.

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.1.04.4

Администратор�
за��послове�
безбедности�и�
здрављa�на�
раду

Води� потребну� евиденцију� из� области�
безбедности� и� здравља� на� раду� као� и�
противпожарне� заштите;� Прати� рокове� и�
попуњава� упуте� за� периодичне� лекарске�
прегледе� запослених� за� које� су� прегледи�
предвиђени� Актом� о� процени� ризика�
радних� места� у� складу� са� Законом� о�
безбедности� и� здравља� на раду� и�
Законима� из� области� заштите� од� пожара;�
Пружа� прву� помоћ� запосленима� у� случају�
лакших� повреда;� Организује� дистрибуцију�
информација,обавештења� и� других�
писаних� докумената� из� области�
безбедности�и�здравља�на�раду�и�заштите�
од� пожара� запосленима;� Учествује� у�
организацији�периодичних�прегледа�оруђа�
за�рад�и�друге�опреме;�Води�евиденцију�о�
радном� времену� запослених� у� служби;�
Израђује� захтеве� за� набавку� и� требовања�
за� потребе� службе.� Врши� проверу�
исправности� рачуна� у� оквиру� службе;� За�

2

Средње�
стручно�
образовање�
друштвеног,�
природно�-
математичког��
или�техничког��
смера�у�
трајању�од�
четири�године

без
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1.2.3.22.6

Сарадник за�
фактурисање�и�
усаглашавање�
евиденције�
корисника

Непосредно организује�рад�на�фактурисању�и�
вођењу�датотеке�корисника�услуга.�Контактира�са�
осталим�службама�у�предузећу�задуженим�за�
праћење�и�контролу�корисника�пословног�

простора.�Врши�непосредну�израду�и�отпремање�
рачуна.�Врши�припрему�и�котролише�примену�

цена�за�извршене�услуге�у�складу�са�ценовником�и�
категоризацијом�корисника�услуга.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�руководиоца.

1

Студије првог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање у
трајању од

три године из
научног�поља�
друштвено-
хуманистички

х или�
природно-

математичких
наука

без

1.2.3.23.4

Самостални�
референт�за

обрачун�пореза
и�фактурисање

Евидентира�и�обрачунава�на�основу�приспеле�
документације�порез�на додату�вредност�у�

евиденционим�листама�по�местима�настанка.�
Прати�и�евидентира�ПДВ��обавезе по�приспелим�

улазним�рачунима.�Припрема�податке�за�
периодични�обрачун�и коначни�обрачун�пореза�на�
промет.�Доставља�надлежној�служби�податке�о�
уплати�пореза.�Усаглашава�своју евиденцију�са�

трговачким�књигама.�Учествује�у�изради�
кварталних�и�годишњег�извештаја�и�програма�

пословања.�Учествује�и�изради�ситуација.�Врши�
израду�рачуна. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње�
образовање
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без

1.2.4. СЛУЖБА�НАПЛАТЕ�ПРИХОДА 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.4.24.7
Руководилац

службе�наплате�
прихода

Оперативно�организује�рад�службе�и�непосредно�
спроводи�планове�и�програме�наплате.�Учествује�у�
изради�програма�ефикасне�наплате�и�стара�се�о�

његовој�реализацији.�Даје�елементе�за�
састављање�месечних�и�кумулативних извештаја�

наплате�прихода�за�потребе�менаџмента�
предузећа�ради�оцене�успешности�наплате�

прихода.�Прати�законске�прописе�и�води�рачуна�о�
њиховој�правилној�примени�у�области�наплате�
прихода.�Непосредно�контактира�са�пословним�
партнерима�и�предузима�мере�да�се�иста�изврши�

на�ефикасан�начин.�Врши�потребне�анализе�
пословања�наплате.�Контролише�рад�извршиоца�и�
обезбеђује�техничке�услове�рада.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из�научног�

поља�
друштвено�-
хуманистичк

их�или�
природно�-
математичк
их�наука

2�год.

1.2.4.25.7
Самостални�
стручни�
сарадник

Припрема�извештаје�о�стању�потраживања.�
Непосредно�учествује�у�наплати�потраживања.�
Припрема�предлоге�наплате�потраживања�

утужењем�у�сарадњи�са�референтима.�Предлаже�
и�координира�рад�на�усаглашавању�међусобних�

обавеза и�потраживања.�Прати�прописе�из�
материјално�- финансијске�области�и�стара�се�о�
њиховој�благовременој�примени.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�руководиоца.

2

Студије првог
или другог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање у
трајању од три

односно
четири године
из научног�

поља�
друштвено-

хуманистичких
, природно-

математичких
или техничко -
технолошких

наука

1�год.
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свој� рад� одговара� непосредном�
руководиоцу.

2.0.2.�СЛУЖБА�ИНВЕСТИЦИЈА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.2.05.7
Руководилац�
службе�
инвестиција

Руководи�пословима�у�области�инвестиција�на�
оперативном� нивоу.� Организује� и� усклађује�
процес� рада� у� служби.� Израђује� и� предлаже�
план� рада� службе� и� контролише� извршење�
плана.� Издаје� радне� налоге� за� извршење�
послова� и� радних� задатака.� Стара� се� о�
обезбеђивању� ресурса� потребних� за� рад�
службе.� Ради� на� перманентном� стручном�
усавршавању�запослених�у�служби.�Стара�се�о�
примени� савремених� технологија� у� области�
развоја� делатности� предузећа.� За� рад� службе
одговоран� је� помоћнику� ген.� директора� за�
техничке�послове�и�техничком�директору.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
машинског,�
електронског��
или�
грађевинског�
смера

2�год.

2.0.2.06.7
Водећи�
инжењер
за�инвестиције

Анализира� техничке� и� оперативне� проблеме� у�
раду� организационих� делова� предузећа� и�
предлаже� потенцијална� решења� у� домену�
инвестиција.�Обавља�контакте�са�корисницима�
у� циљу� спецификације� пројектних� задатака� и�
дефинисање� потребних� послова� и� ресурса.�
Израђује� идејне� пројекте� и� елаборате� са�
пројектним� решењима.� Стара� се� о� динмици�
реализације� пројеката.� Учествује� у� раду�
пројектних� тимова� на� имплементацији�
пројеката� � и� предлаже� дефинисање�
приоритета.� Ради� на� примени� савремених�
технологија� у� области� развоја� и� управљања�
пројектима.� Учествује� у� изради� техничке�
документације� за� потребе� спро-вођења� јавних�
набавки�добара,� услуга�и�сировина.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
машинског,�
електронског��
или�
грађевинског�
смера

1�год.

2.0.2.07.7
Водећи�
инжењер
за�изградњу

Анализира� техничке� и� оперативне� проблеме� у�
раду� организационих� делова� предузећа� и�
предлаже� потенцијална� решења.� Обавља�
контакте� са� корисницима� у� циљу�
спецификације� пројектних� задатака� и�
дефинисање� потребних� послова� и� ресурса.�
Израђује� идејне,� главне� и� извођачке� пројекте�
као� и� елаборате� са� пројектним� реше-њима.�
Стара� се� о� динамици� реализације� пројеката.�
Учествује� у� раду� пројектних� тимова� на� импле-
ментацији� пројеката.� � Учествује� у� изради�
техничке� документације� за� потребе�
спровођења� јавних� набавки� добара,� услуга� и�
сировина.� Врши� стручну� помоћ� корисницима�
при� увођењу� пројеката� и� њиховој�
експлоатацији.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
грађевинског�
смера

1�год.

2.0.2.08.7
Инжењер��
пројектант

Анализира� проблеме� у� процесима� из�
делатности� предузећа.� Предлаже� решења� за�
побољшање� процеса� из� домена� своје�
стручности.� Израђује� пројекте� као� и� делове�
пројеката�према�налогу�за�пројектовање.�Врши�
израду� пројектне� документације� и� интеграцију�
делова�пројеката�у�оквиру�целокупног�пројекта�
као� члан� пројектног� тима.� Перманентно� се�

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена
машинског,�
електронског��
или�
грађевинског�
смера

без
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1.2.4.26.4

Самостални
референт за�
припрему�
наплате

Анализира�стање�потраживања�и�врши�обрачун�
камате�за�неблаговремена��плаћања.�Припрема�

документацију�на�наплату�потраживања�принудним�
путем,�прати�реализацију�наплате�и�по�истом�

саставља�извештај.�Саставља�извештај�о�дневном�
стању�обавеза�добављача�за�потребе�спровођења�
компензација.�Учествује�у оперативном�усаглашењу�
стања�обавеза�и�потраживања.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

1.2.4.27.4
Самостални
референт

Врши�анализу�и�контролу�потраживања,�обавеза�и�
саставља�спецификацију�наплате.�Врши�наплату�
потраживања.�Врши�оперативно�усаглашење�
стања�купаца�и�добављача�по�свим�основама.�
Саставља�спецификацију�обавеза�за�потребе�

спровођења�обавезне�мултилитералне��
компензације.�Контролише�преко�надлежне�

пословне�банке�поступак�компензација,�цесија, 
асигнација,�преузимања�дуга,�итд.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног руководиоца.

1

Четворогоди
шње�
средње

образовање�
друштвеног,�
природног�

или
техничког
смера

без

1.2.4.28.4

Аналитичар
обраде�

података и�
усаглашавања�
обавеза�и�

потраживања

Усклађује�стање�купаца�и�добављача�са�главном�
књигом.�Даје�предлоге�за�утужења�и�о�томе�

посебно�води�евиденцију.�Врши�припрему,�обрачун�
камате�и�контролу�купаца�и�добављача.�Припрема�
извештаје�о�стању�обавеза�и потраживања.�Врши�
оперативно�усаглашење�путем�ИОС-а�и�записника.�
Води�аналитику�купаца�и�добављача�за�потребе�
службе.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

ОДЕЉЕЊЕ�НАПЛАТЕ�ПРИХОДА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

1.2.4.29.6
Шеф�одељења�

наплате�
прихода

Координира,�контролише�и�непосредно�организује�
рад�одељења.�Припрема�извештаје�о�стању�
потраживања�и�предлаже�начин�наплате.�

Непосредно�учествује�у�наплати�потраживања.�
Припрема�предлоге�наплате�потраживања�

утужењем�у�сарадњи�са�референтима.�Предлаже�
и�координира�рад�на�усаглашавању�међусобних�
обавеза�и�потраживања.�Прати�прописе�из�

материјално�- финансијске�области�и�стара�се�о�
њиховој�благовременој�примени.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије
првог

степена, 
односно
стечено
високо

образовање
у трајању од
три године
из научног�
поља�

друштвено-
хуманистичк
их�или�

природно-
математичк
их наука

1�год.

1.2.4.30.6

Стручни�
сарадник�за�
наплату�
прихода

Врши�контролу�корисника�услуга�и�припрема�
спецификације�потраживања�и�обавеза.�Припрема�
извештаје�о�наплаћеним�потраживањима.�Обавља�
послове�наплате�потраживања�непосредно�у�
контакту�са�пословним�партнерима.�Припрема�
елементе�за�оперативно�усаглашење�стања�

обавеза�и�потраживања.�Стара�се�о�непосредној�
припреми�програма�стимулативне�наплате�и�

предлаже��мере�за�њено�побољшање.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�шефа�и�координатора�

службе�којима�је�и�одговоран.

2

Студије
првог

степена, 
односно
стечено
високо

образовање
у трајању од
три године
из научног�
поља�

друштвено-
хуманистичк
их�или�

природно-
математичк
их наука

без

1.2.4.31.6
Сарадник за�
наплату�

Припрема�извештаје�о�наплаћеним�
потраживањима.�Обавља�послове�наплате�

1
Студије
првог

без
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стара� о� примени� савремених� технологија� у�
облати� развоја.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца.

2.0.2.09.4
Сарадник
за�послове�
инвестиција

Учествује� у� раду� пројекног� тима� у� складу� са�
налогом� руководиоца� службе.� Врши� дизајни-
рање� и� припрему� за� штампу� пројектног� мате-
ријала.�Врши�израду�спецификација�ресурса�за�
нове� пројекте� или� њихове� делове� и� измене�
постојећих.�Архивира�пројектну�и�другу�стручну�
документа-цију.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�
средње�
образовање�
општег�или�
техничког�
усмерења

без

2.1.0.�СЕКТОР�ИНФОРМАЦИОНИХ�ТЕХНОЛОГИЈА�� 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

2.1.0.01.7

Директор
сектора�
информационих�
технологија�

Управља� радом� сектора� информационих�
технологија� и� техничке� подршке.� Даје� стручне�
предлоге� и� спроводи� планове�и� одлуке� у� делу�
развоја� делатности� предузећа� у� оквиру�
информационих� технологија,� техничке�
подршке,� инвестиција� и� стандардизације� на�
тактичком� нивоу.� Стара� се� о� примени�
савремених� технологија� у� области� развоја�
делатности� предузећа.� Ради� на� перманентном�
стручном� усавршавању� запослених� у� сектору.�
За�свој�рад�одговоран� је�помоћнику�генералног�
директора� за� техничке� послове� и� извршном�
директору�за�техничке�послове.�

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
машинског�или�
електронског��
смера

3 год.

2.1.0.02.7

Организатор
сектора�
информационих�
технологија�

Стара� се� о� организацији� рада� сектора� и�
координира�рад�радника�у� сектору.�Контролише�
извршење�радних� задатака.�Прати� и� анализира�
рад� служби� и� предлаже� мере� за� побољшање�
организације�и�процеса�рада�у�сектору.�Обавља�
послове� директора� сектора� информационих�
технологија у�његовом�одсуству.Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.�За�
свој� рад� одговоран� је� директору� сектора
информационих�технологија.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
машинског,�
електронског��
или�
грађевинског�
смера

2�год.

2.1.0.03.3
Возач

Управља�путничким�возилом.�Поседује�возачку�
дозволу� “Б”� категорије.� Свакодневно� обавља�
визуелни� преглед� исправности� возила� и� стара�
се� о� хигијени� возила.� Уочене� кварове� и�
неисправности� пријављује� служби одржавања�
возила.�Одговоран� је�за�квалитетно�обављање�
радних� задатака.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� за�
примену�мера�БиЗнР.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца.�По�потреби опслужује�и�
део� менаџмента.� За� свој� рад� одговоран� је�
директору� сектора� информационих�
технологија.

1

Трогодишње�
средње�
образовање,�
положен�испит�
за�возача��"Б" 
категорије

без

2.1.1. РАЧУНСКИ�ЦЕНТАР

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

2.1.1.04.7 Руководилац 1 Високо 2�год.
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потраживања потраживања�непосредно�у�контакту�са�пословним�
партнерима.�Припрема�елементе�за�оперативно�
усаглашење�стања�обавеза�и�потраживања.�Стара�
се�о�непосредној�припреми�програма�стимулативне�
наплате�и�предлаже�мере�за�њено�побољшање.�За�
потребе�службе�води�евиденцију�о�стању�утужених�
и�наплаћених�потраживања.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

степена, 
односно
стечено
високо

образовање
у трајању од
три године
из научног�
поља�

друштвено-
хуманистичк
их�или�

природно-
математичк
их наука

2.0.0. БЛОК�ТЕХНИЧКИХ�ПОСЛОВА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.0.01.7
Директор�за�

техничке�послове

Обавља�све�послове�утврђене�Законом�о�
јавним�предузећима�и�Статутом�предузећа.
Учествује�у�раду�колегијума�топ�менаџмета�
предузећа.�Учествује�у�управљању�техничким�

системима�у�предузећу.�Стара�се�о
функционалности�техничке�подршке�свим�
делатностима предузећа.�Спроводи�одлуке�у�

вези�са�инвестицијама,�техничким�
одржавањем�и�информационим�технологијама�
у�предузећу.�Води�рачуна�о�безбедности�и�
здрављу�на�раду.�Стара�се�о�примени�

савремених�технологија�у области�развоја�
делатности�предузећа.�Прати�и�управља�

процесима�у�области�димничарских�услуга.�За�
свој�рад�одговоран�је�директору.

1

Високо�образовање�
другог�или�трећег�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-
хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�наука

1 год.

2.0.1. РЈ�„ДИМНИЧАР“ 

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.1.02.7
Руководилац
РЈ�„Димничар“

Руководи,�организује,�координира,�прати�и�
анализира�рад�радне�јединице.�Руководи�
израдом�програма�вршења�димничарских�
услуга�као�и�годишњих�и�месечних�планова�
рада.�Обавља�комуникацију�са јавношћу�и�
надлежним�институцијама�у�области�
димничарске�делатности.�Свакодневно�

подноси�извештај�непосредном�руководиоцу�о�
резултатима�рада.�Учествује�у�уговарању�
послова�и�организује�њихово�извршавање.�
Прати,�проучава�и�примењује�савремена�

техничка�достигнућа�из�области�димничарских�
услуга.�Дефинише�и�контролише�спровођење�
мера�заштите�животне�средине.�Одговоран�је�
за�правилно�функционисање�радне�јединице�и�

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 
природно-

математичких�или�
техничко�-

технолошких�наука

1 год.
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рачунског�
центра

Руководи�пословима�у�области�информационих�
технологија�у�предузећу�на�оперативном�нивоу.�
Предлаже� нова� решења� у� области�
информационих� технологија� за� потребе� свих�
организационих�целина�предузећа�и�стара�се�о�
примени� тих� решења.� Израђује� и� предлаже�
план� рада� службе� и� контролише� његово�
извршење.� Издаје� радне� налоге� за� извршење�
послова� и� радних� задатака.� Стара� се� о�
обезбеђивању� ресурса� потребних� за� рад�
службе.� Стара� се� о� електронској� форми�
визуелног� изгледа� обележја� предузећа,� а� пре�
свега� wеb страни� предузећа.� Бави� се�
управљањем� пројектима� из� области�
информационих� технологија.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�менаџмента�предузећа.

образовање�
другог�или�
трећег�степена�
електронског�
смера

2.1.1.05.7
Водећи�
програмер

Организује� рад� софтверског� дела� рачунског��
центра.� Ради� на� усавршавању� сарадника� у�
области� база� података.� Прати� ажурност�
електронске� базе� података� предузећа� и� врши�
неопходне� интер-венције� на� побољшању�
перформанси� базе.� Пред-лаже� нова� и�
савремена� софтверска� и� програмерска�
решења� из� области� база� података.� Одговоран�
је� за� исправно� функционисање� електронске�
базе� пода-така� предузећа.� Учествује� у� изради�
техничке� доку-ментације� за� потребе�
спровођења� јавних� набавки� добара,� услуга� и�
сировина.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руковод.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
електронског�
смера

1�год.

2.1.1.06.7
Водећи�
систем-
инжењер

Координира� радом�дела�рачунског� центра� који�
се� бави� инфраструктуром� рачунарске� мреже�
(сервери,�LAN/WLAN мрежа).�Одговоран� је� за�
рад� сервера� и� мрежне� опреме.� Перманентно�
ради� на� усавршавању� инфраструктуре�
рачунарске� мреже� у� предузећу,� као� и�
усавршавању�корисника�и�опслужилаца�мреже.�
Прати�нова�решења�у�области�инфраструктуре�
рачунарских� мрежа. Учествује� у� изради�
техничке� документације� за� потребе� спро-
вођења� јавних� набавки� добара,� услуга� и�
сировина.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
електронског�
смера

1�год.

2.1.1.07.7 Програмер

Одржава�електронску�базу�података�предузећа.�
Ради�на�изради�нових�софтверских�апликација�
у� оквиру� електронске� базе� предузећа.�
Свакодневним� праћењем� ефективности� рада�
базе�утврђује�њено�стање�и�предлаже�решења�
за� усавршавање� и� побољшање� базе� чиме� се�
олакшава� кориснички� рад� са� базом� података.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�
степена�
електронског��
смера,�
програмер

без

2.1.1.08.7
Систем-
инжењер

Обавља�послове�у� делу� рачунског� центра� који�
се� бави� инфраструктуром� рачунарске� мреже�
(сервери,�LAN/WLAN мрежа).�Прати�и�омогућује�
несметан� рад� сервера� и� мрежне� опреме.�
Перма-нентно� ради� на� усавршавању�
инфраструк-туре� рачунарске� мреже� у�
предузећу,� као� и� усавршавању� корисника� и�
опслужилаца� мреже.� Учествује� у� изради�
техничке� документације� за� потребе�

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�степена�
електронског�
смера

без
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поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу извршног директора за�техничке�

послове.

2.0.1.03.7
Координатор�
димничарских�

послова

Организује,�координира,�прати�и�анализира�
рад��јединице�у�свим�њеним�сегментима.�

Обавља�послове�руководиоца�Р.Ј.�у�његовом�
одсуству.�Свакодневно�подноси�извештај�
руководиоцу�радне�јединице�о�резултатима�
рада.�Контактира�са�корисницима,�припрема�
понуде,�учествује�код�уговарања�послова�и�
организује�њихово�извршавање.�Прати,�

проучава�и�примењује�савремена�достигнућа
из�области�димничарских�услуга.�Са�

пословођом�радне�јединице�врши�контролу�
исправности�димњака�и�вентилација�на�
новоизграђеним�и�дограђеним�објектима.�
Одговоран�је�за�доследну�примену�Одлуке�о�
димничарским�услугама.�Стара�се�о�опреми�за�
обављање�димничарских�услуга.�Контролише�
спровођење�мера�БиЗНР�и�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца�радне�јединице.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
Образовање

у�трајању�од�три�
односно�четири�
године�из научног�
поља друштвено-
хуманистичких, 
природно-

математичких�или�
техничко�-

технолошких наука

1 год.

2.0.1.04.7

Самостални�
стручни�сарадник�

за�енергетску�
ефикасност

Израђује�програм�вршења�димничарских�
услуга�као�и�годишњи�и�месечне�планове�
рада.�Врши�енергетске�прегледе�објеката.�

Учествује�у�енергетској�сертификацији�зграда,�
са�аспекта�прегледа�изграђених�димоводних�и�

вентилационих�канала,�као�и�резервног�
димоводног�канала. Одговоран�је�за�доследну�
примену�Одлуке�о�димничарским�услугама.�
Учествује�у�изради�плана�и�програма�

енергетске�ефикасности. Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�

у�трајању�од�три�
односно�четири�
године�из научног�
поља друштвено-
хуманистичких, 
природно-

математичких�или�
техничко�-

технолошких�наука

без

2.0.1.05.4
Пословођа�
димничара

Контролише�долазак�радника�на�посао�и�
одлазак�са�посла.�Визуелним�опажањем�

проверава�способност�радника�за�обављање�
послова.�Одговоран�је�за�исправност�заштитне�
опреме�и њену�правилну�употребу.�Одговоран�

је�за�исправност алата.�Материјално�је�
задужен�алатом,�материјалом, ситним�

инвентаром�и�амбалажом.�Контролише рад�
радника�на�терену.�Врши�преглед�нових
димњака�и�о�томе�издаје�одговарајућу�

потврду.�Евидентира�потврде�о�извршеним�
услугама�и�предаје�их�надлежним�службама.�

Обавезно�надгледа�рад�и�контролише�
извршење�послова�већих�обима�и�ризика.�
Спроводи�мере�БиЗНР�и�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

2.0.1.06.4
Администратор�за�

димничарске�
послове

Издаје�налоге/радне�листе�радницима�за�
свакодневни�рад.�Учествује�у�прикупљању�
података�и�елемената�неопходних�за�

уговарање�послова.�Учествује�у�пословима�
прегледа�(контроле)�исправности�димњака�и�
вентилација,�и�издавању�атеста�за�исте. 
Учествује�у�изради�финансијског�извештаја�
радне�јединице.�У�одсуству�пословође,�ради�
све�послове�везане�за�рад�пословође.�

Организује�редовну�предају�пазара�на�благајни�
предузећа.�Води�евиденцију�о�радном

времену�радника.�Контактира�са�корисницима�
услуга. Врши�евиденцију�корисника�услуга�и�
регистар�корисника�усклађује�са�стварним�

3

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без



29 

спровођења� јавних� набавки� добара,� услуга� и�
сировина.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

2.1.1.09.4
Систем-
администратор

Одржава� постојећи� рачунарски� систем� у�
предузећу.� Ради� на� пројектовању� побољшања�
перформанси�постојећег�рачунарског�система.�
Учествује� у� систему� управљања� електронском�
документацијом.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�
средње�
образовање�
општег�или�
техничког
усмерења�

без

2.1.2. СЛУЖБА�КВАЛИТЕТА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

2.1.2.10.7
Руководилац
службе�
квалитета

Руководи� пословима� у� области�
стандардизације� и� квалитета� на� оперативном�
нивоу.�Стара�се�о�спровођењу�начела�политике�
квалитета�предузећа�и�формирању�и�одржању�
свести� о� потреби� сталног� усавршавања�
интегрисаног� система� менаџмента.� По�
посебном� овлашћењу� руководства� предузећа�
обавља� послове� представника� руководства� за�
квалитет.� Предлаже� преиспитивање процеса� у�
циљу� перманентног� побољшања� система.�
Организује� интерне� аудите� и� обуку� особља� у�
циљу� функционисања� интегрисаног� система�
менаџмента.� За� обављање� функције�
представника� руководства� за� квалитет�
одговоран� је� генералном� директору� и�
помоћнику� генералног� директора� за� техничке�
послове.�

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена�
електронско
г,�машинског�
или�
грађевинско
г��смера

2�год.

2.1.2.11.7
Стручни�
сарадник
за�QМS и�EMS

У� складу� са� политиком� квалитета� и�
пословником� предузећа� у� области� квалитета�
врши� имплементацију� и� перманентно�
побољшање� система� СРПС� ИСО� 9000.�
Учествује� у изради� документације� у� складу� са�
захтевима�стандарда,�а�пре�свега�процедура�и�
инструкција.� Учествује� у� изради� техничке�
документације� за� потребе� спровођења� јавних�
набавки� у� области� консултанских� услуга� и�
сертификације� ИМС-а. У� складу� са� законом,�
политиком� заштите� животне� средине� и�
пословником� предузећа� у� овој� области,� врши�
имплементацију� и� перманентно� побољшање�
система�СРПС�ИСО�14000.�Учествује�у�изради�
документације� у� складу� са� захтевима�
стандарда,� а� пре� свега� процедура� и�
инструкција.� Нарочито� се� стара� о� аспектима�
животне� средине� и� усклађива-њу� прописа� из�
области� заштите� животне� средине и� интерног�
система� менаџмента.� Учествује� у� изради�
техничке� документације� за� потребе� спро-
вођења� јавних� набавки� у� области�
консултанских� услуга� и� сертификације� ИМС-а.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.

1

Високо
образовање�
другог�или�
трећег�
степена�
електронско
г,�
машинског,��
грађевинско
г��смера��
или�смера�
заштите�
животне�
средине

1�год.

2.1.3. СЛУЖБА�ЗА�РАЗВОЈ�ГИС / ГПС

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

2.1.3.12.7

Руководилац�
службе�за�ГИС�/�
ГПС�

Организује�и�координира�рад�радника�службе�и�
контролише� извршење� задатака.� Ради� на�
унапређењу�и�развоју�праћења�кретања�возила�
који� су� у� систему� ГПС-а,� као� и� контролу� рада��

1

Високо�
образовање�
првог�или�
другог�
степена�у�

2�год.
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стањем. Формира�књигу�позива�и�у�исту�
уписује�све�позиве�за�извршење�услуга.

Сваког�месеца,�ЈКП�''Обједињена�наплата'' 
доставља�информације�везане�за�промене�
адреса,�броја�димњака�и�других�промена�у�
бази�података�за�кориснике�услуга.�Врши�

контролу�података�у�димничарским�књигама.�
Доставља�дневне�извештаје�и�извештаје�о�
стању�радне�снаге�овлашћеном�лицу.�Ради�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

2.0.1.07.3 Димничар

Обавља�послове�на�чишћењу�и�спаљивању�
чађи�у�димњацима�индивидуалних�и�
стамбених�објеката.�Врши�механичко�

чишћење�котлова,�фабричких�димњака,�
димних�и�вентилационих�канала.�Врши�
хемијско�прање�димне�и�водене�стране�

котлова.�Врши�озид�котлова ватросталним�
материјалима.�Обавља�послове�на�

спаљивању�масноће�уређаја�за�печење�меса�
на�жару�(скара).�Непосредно�је�одговоран�за�

спровођење�мера�заштите�од�пожара.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Води�

рачуна�о�спровођењу�мера личне�заштите,�као�
и�о�мерама�заштите�животне�средине.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

11

Трогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера,
оспособљен�за

послове димничара

без

2.0.1.08.1
Димничар I
категорије

Обавља�послове�на�чишћењу�и�спаљивању�
чађи�у�димњацима.�Врши�механичко�чишћење�

котлова, фабричких�димњака,�димних�и�
вентилационих�канала.�Врши�хемијско�прање�
димне�и�водене�стране�котлова.�Врши�озид�

котлова�ватросталним�материјалима.�Обавља�
послове�на�спаљивању�масноће�уређаја�за�
печење�меса�на�жару�(скара).�Непосредно�је�
одговоран�за�спровођење�мера�заштите�од�

пожара.�Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�
Води�рачуна�о�спровођењу�мера�личне�

заштите,�као�и�о�мерама�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

10

Основно�
образовање;

оспособљен�за
послове димничара

без

2.0.2.СЛУЖБА�БЕЗБЕДНОСТИ�И�ЗДРАВЉА�НА�РАДУ 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна�
спрема

Посебни�
услови

Радно
искуст

2.0.2.09.7

Руководилац
Службе�

безбедности
и�здравља�на�

раду

Организује�рад�службе�за�безбедност�и�
здравље�на�раду. Припрема�месечне�и�
годишње�планове�рада�службе. Прати�и�
одговара�за�примену��прописа�у�области�
безбедности�и�здравља�на�раду, као�и�у
области�заштите�од�пожара. Учествује�у

припреми�акта�о�процени�ризика.
Учествује�у�опремању�и�уређивању радног�
простора�у�циљу�обезбеђивања�безбедних�

и�здравих�услова�рада. Организује�
превентивна�и�периодична�испитивања�
услова�радне�околине�и�опреме�за�рад.
Прати�и�контролише�примену�мера�
безбедности�и�здравља�на�раду�на�

дневном�нивоу. Прати�стање�у�вези�са
повредама�на�раду�и�професионалним�
обољењима,�учествује�у�утврђивању�
узрока�и�припрема�извештаје�са�

1

Високо�
образова
ње�другог�

или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образова
ње�из�
научног�
поља�

друштвен
о�–

хуманисти
чких,�

природно�

Положен�
стручни�
испит из�
противпо
жарне�
заштите�
или�

положен�
стручни�
испит�из�
области�
безбедн
ости�и�

здравља�
на�раду.

1�год.
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географско-информационог� система.� Прати�
статистичке�податке�о�раду�службе.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� директора� сектора�
информационих�технологија.

трајању од�
три,�
односно�
четири�
године�
општег�
смера

2.1.3.13.4 Оператер�за�ГПС

Ради� на� мониторингу� возила� као� и� на� изради�
детаљних� извештаја� о� осталим� параметрима�
кретања.� Задужен� је� за� израду� дневних,�
недељних� и� месечних� извештаја� о� кретању�
возила.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Четворогоди
шње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

2.1.3.14.4 Оператер�ГИС-а

Ради� на� терену� и� прикупља� информације� о�
задатим� објектима� које� треба� унети� у�
географско-информациони� систем. Уноси� дате�
објекте�са�њиховим�параметрима�у�ГИС�уређај�
и� доставља� служби� на� даљи� унос� у� базу�
података.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

2.1.3.15.3 Оператер�

Ради� на� терену� и� прикупља� информације� о�
задатим� објектима� које� треба� унети� у�
географско-информациони� систем. Уноси� дате�
објекте�са�њиховим�параметрима�у�ГИС�уређај.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

2.2.0. СЕКТОР�ТЕХНИЧКОГ�ОДРЖАВАЊА 

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.0.01.7
Организатор�
техничког�сектора

Координира,� контролише� и� одговара� за� рад�
запослених� у� сектору� ;� Израђује� месечни,�
квартални� и� годишњи� извештај� о� раду� сектора;�
Организује� рад� сектора� за� потребе� трећих� лица�
на� основу� захтева� или� уговора� о� одржавању;�
Обезбеђује� и� одговара� за� поштовање� прописа� и�
процедура� у� домену� сектора;� Одговоран� је� за�
спровођење� радне� дисциплине� и� за� примену�
мера� БиЗНР� у� сектору;� Прати� спровођење� и�
усклађеност� општих� и� појединачних� аката� са�
прописима� из� делокруга� рада;� Стара� се� о�
примени� савремених� технологија� у� области�
одржавања� возила� и� механизације;� Анализира�
техничке� и� оперативне� проблеме� у� раду� и�
предлаже� потенцијална� решења;� Координира�
припрему� предлога� планова� инвестиционог� и�
техничког� одржавања� и� израду� техничких�
спецификација� за� набавке� и јавне� набавке;�
Одговоран�је�за�израду,спровођење�и�реализацију�
програма�рада�сектора;�Стара�се�о обезбеђивању�
ресурса�потребних� за� рад� сектора� и� одговара� за�
њихову�веродостојност�и�стање�у�коме се�налазе;�
Врши�верификацију�захтева�за�набавку�и�рачуна�у�
свом� сектору;� За� свој� рад� одговоран� је�
непосредном�руководиоцу.

1

Студије�другог�

степена,�односно�

стечено�високо�

образовање у�

трајању�од�четири�

године� из�научне�

области�друштвено-

хуманистичких,�

природно-

математичких�или�

техничко-

технолошких�наука

2 год.
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предлозима�мера�за�њихово�отклањање.
Саставља�извештаје�из�области�

безбедности�и�заштите. Спроводи�обуку�
запослених�из�области�безбедности�и�

заштите. Стара се�о�спровођењу�
утврђених�мера�заштите�од�пожара�и

превентивно - техничке�заштите. Израђује�
захтеве�за�набавку�и�требовања�за�
потребе�службе.�Врши�проверу�и�

верификацију�исправности�рачуна�у�
оквиру�службе. За�свој�рад�и�

функционисање�службе�одговоран�је�
директору,�помоћнику�директора�за�
оперативне и�техничке�послове�и�

извршном�директору за�техничке�послове.

–
математи
чких�или
техничко�-
технолош
ких�наука

2.0.2.10.7

Сарадник�за�
послове�

безбедности�и�
здравља�на�

раду

Организује�оспособљавање�запослених�за�
безбедан�и�здрав�рад. Даје��мишљење�о�
распоређивању�запослених�на�радна�

места�у�складу�са�лекарским�извештајем�о�
здравственом�стању. Стара�се�о�

извршењу�периодичних�прегледа�и�
испитивању�оруђа,опреме�и�инсталација,�

као�и�периодичним�испитивањима�
штетности, осветљености�и�микро�климе�у�

радним�просторијама.�Налаже�
обустављање�радног�процеса�када�утврди�
непосредну�опасност�по�живот�и�здравље�

запослених. Издаје�налог�о�забрани�
коришћења�неисправних�оруђа�за�рад,�

средстава�и�опреме�личне�заштите. Води�
евиденцију�о�повредама�на�раду�

запослених�,попуњава и�дистрибуира�
пријаве�о�повреди�на�раду. Врши�обилазак�

свих�градилишта�и�радилишта�у�
предузећу�и�проверава�примену�мера�
заштите�на�раду. Подноси�пријаве�за�
покретање�поступка�ради�утврђивања�
одговорности�због�повреда�радних�

обавеза�у�вези�са�прописима�безбедности�
и�здравља�на�раду. Израђује�захтеве�за�
набавку�и�требовања�за�потребе�службе.�
Врши�проверу�исправности�рачуна�у�
оквиру�службе. За�свој�рад�одговара�

непосредном�руководиоцу.

1

Студије�
првог�
или�

другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образова
ње�у�

трајању�
од�три�
односно�
четири�
године�
из�

научног�
поља�

друштве
но-

хуманист
ичких,�
природн

о-
математ
ичких�
или�

техничко�
-

техноло
шких�
наука.

Положен�
стручни�
испит�из�
области�
безбедн
ости�и�

здравља�
на�раду.

без

2.0.2.11.7
Сарадник�за�
заштиту�од�
пожара

Учествује�у�изради�студије�о�заштити�од�
пожара. Израђује�програме�за�унапређење�
заштите�од�пожара. Спроводи�мере�из�

области�заштите�од�пожара. Организује�и�
спроводи�обуку�запослених�из�области�
заштите�од�пожара. Врши�анализу�зона�
опасности�и�дефинише�мере�за�заштиту�
од�пожара. Припрема�извештаје�и�анализе�
из�области�заштите�од�пожара. Израђује�

захтеве�за�набавку�и�требовања за�
потребе�службе.�Врши�проверу�

исправности�рачуна�у�оквиру�службе.�За�
свој�рад�одговaра�непосредном�

руководиоцу.

2

Студије�
првог�
или�

другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образова
ње�у�

трајању�
од�три�
односно
четири�
године�
из�

научног�
поља�

друштве
но-

Положен�
стручни
испит�из�
противпо
жарне�
заштите

без
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2.2.0.02.3
Возач
путничког�возила

Управља�путничким�моторним�возилом.�Поседује�
возачку� дозволу� “Б”� категорије.� Свакодневно�
обавља� визуелни� преглед� исправности� возила� и�
стара� се� о� хигијени� возила.� Уочене� кварове� и�
неисправности� пријављује� служби� одржавања�
возила.� Одговоран� је� за� квалитетно� обављање�
радних� задатака.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� за�
примену� мера� БиЗнР.� По� потреби� и� позиву�
директора�неког� � сектора�предузећа,�дужан� је�да�
се� одазове,� али� само� уз� сагласност� директора�
сектора техничког� одржавања.� Пасивно� је�
мобилан у� дане� дежурства� непосредног�
руководиоца�сектора.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�руковод.�За�свој�рад�одговоран�
је�директору�сектора
.

1

Трогодишње�средње�
образовање,�
положен�испит�за�
возача��"Б"
категорије�

без

2.2.1. СЛУЖБА�ОДРЖАВАЊА�ВОЗИЛА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.1.03.7

Руководилац
службе�
одржавања�
возила

Руководи� пословима� у области� одржавања�
возила� и� опреме� предузећа.� Организује� и�
усклађује� процес� рада� у� служби.� Израђује� и�
предлаже� план� рада� службе.� Организује� рад�
службе� на� одржавању� возила� за� потребе� трећих�
лица�на�основу�захтева�или�уговора�о�одржавању.�
Издаје� радне� налоге� за� извршење� послова� и�
радних� задатака.� Стара� се� о� обезбеђивању�
ресурса� потребних� за� рад службе.� Стара� се� о�
извршењу� плана� рада� службе.� Одговоран� је� за�
спровођење� радне� дисциплине� у� служби.�
Одговоран�је�за�примену�мера�заштите�на�раду�у�
служби.� Ради� на� перманентном� сопственом�
стручном усавршавању и� усавршавању�
запослених� у� служби.� Стара� се� о� примени�
савремених� технологија� у области� одржавања�
возила� и� механизације.� Анализира� техничке� и�
оперативне� проблеме� у� раду� и� предлаже�
потенцијална� решења у� домену� одржавања.�
Обавља и� друге послове� по� налогу� менаџмента�
предузећа.� За� свој� и� рад� службе� одговоран је�
директору�сектора�техничког�одржавања.

1

Високо
образовање�

другог�или�трећег�
степена�

машинског�смера

2 год.

2.2.1.04.6
Администратор�за�
одржавање�
возила��

Израђује,�ажурира�и�евидентира�техничку�и�другу�
документацију� за� потребе� коришћења� возила� и�
механизације.� Израђује� дневне,� недељне,�
месечне� и� годишње� извештаје� о� коришћењу�
возила�и�механизације.�Обавља�административне�
послове� на� техничком� прегледу,� регистрацији� и�
атестирању�возила�и�радних�машина.�

Води� евиденцију� радног� времена� запослених� у�
служби.�Израђује�дневни�и�периодични�извештај�о�
раду�службе.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.� За� свој рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила�.

1

Високо�
образовање�првог�
степена�у�трајању�
од�три�године�
општег�или�

техничког смера

без

2.2.1.05.3 Координатор� Организује� рад� у� смени� на� одржавању� возила� и�
опреме.� Спроводи� планове� рада� и� координира�

1

Трогодишње�
средње�

образовање�
2�год.
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хуманист
ичких,�
природн

о-
математ
ичких�
или�

техничко�
-

техноло
шких�
наука.

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.2.12.4

Администратор�
за��послове�

безбедности�и�
здрављa�на�

раду

Води�потребну�евиденцију�из�области�
безбедности�и�здравља�на�раду�као�и�

противпожарне�заштите. Прати�рокове�и�
попуњава�упуте�за�периодичне�лекарске�
прегледе�запослених�за�које�су�прегледи�
предвиђени�Актом�о�процени�ризика�
радних�места�у�складу�са�Законом�о�
безбедности�и�здравља�на�раду�и�

Законима�из�области�заштите�од�пожара.
Пружа�прву�помоћ�запосленима�у�случају�
лакших�повреда. Организује�дистрибуцију�

информација, обавештења�и�других�
писаних�докумената�из�области�

безбедности�и�здравља�на�раду�и заштите�
од�пожара�запосленима. Учествује�у�

организацији�периодичних�прегледа�оруђа�
за�рад�и�друге�опреме. Води�евиденцију�о�
радном�времену�запослених�у�служби.

Израђује�захтеве�за�набавку�и�требовања�
за�потребе�службе.�Врши�проверу�

исправности�рачуна�у�оквиру�службе. За�
свој�рад�одговара�непосредном�

руководиоцу.

2

Трогодишње�
или�

четворогодиш
ње�средње
образовање
друштвеног,�
природног�

или�техничког
смера

без

2.0.3. СЛУЖБА�ИНВЕСТИЦИЈА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.0.3.13.7
Руководилац�

Службе�
инвестиција

Руководи�пословима�у�области�инвестиција�на�
оперативном�нивоу.�Организује�и�усклађује�
процес�рада�у�служби.�Израђује�и�предлаже�
план�рада�службе�и�контролише�извршење�
плана.�Издаје�радне�налоге�за�извршење�
послова�и�радних�задатака.�Стара�се�о�
обезбеђивању�ресурса�потребних�за�рад�
службе.�Ради�на�перманентном�стручном�

усавршавању�запослених�у�служби.�Стара�се�о�
примени�савремених�технологија�у�области�
развоја�делатности�предузећа.�Обезбеђује�
успешну�имплементацију�ЦЕОП-а�и�рад�у

складу�са�Законом�о�планирању�и�изградњи.�За�
рад�службе�одговоран�је�извршном�директору

за�техничке�послове.

1

Студије првог
или другог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање у
трајању од
три односно
четири године
из научног�

поља
друштвено-
хуманистички
х, природно-
математичких
или техничко -
технолошких

наука

1�год.

2.0.3.14.7
Водећи�инжењер
за�инвестиције

Анализира�техничке�и�оперативне проблеме�у�
раду�организационих делова�предузећа�и�
предлаже�потенцијална�решења�у�домену�

инвестиција.�Обавља�контакте�са�корисницима�
у�циљу�спецификације�пројектних�задатака�и�
дефинисање�потребних�послова�и�ресурса.�
Израђује�идејне�пројекте�и�елаборате�са�

пројектним�решењима.�Стара�се�о�динмици�

2

Студије првог
или другог
степена, 
односно

стечено високо
образовање у
трајању од три
односно четири

1�год.



32 

радом� у� смени� на� превентивном� и� корективном�
одржа-вању� возила.� Стара� се� о� исправности�
средстава� за� рад.� Одговоран� је� за� примену� мера�
заштите� и� безбедности� на� раду� у� смени.�
Свакодневно� подноси� одговарајуће� извештаје� о�
раду� смене� руководиоцу.� Анализира� техничке� и�
оперативне� проблеме� у� раду� и� предлаже�
потенцијална� решења� у� домену� одржавања.�
Обавља� и� друге� послове� из� домена� стручних�
квалификација� као� и� послове� по� налогу�
непосредног� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран�
је�руководиоцу�службе�одржавања�возила.

техничког�
усмерења�

ОДЕЉЕЊЕ�КОРЕКТИВНОГ�ОДРЖАВАЊА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.1.06.4
Пословођа�
корективног�
одржавања

Организује�рад� групе�за� корективно�одржавање�
возила.� Одговоран� је� за� квантитативно� и��
квалитетно� обављање� задатака� у� групи� за�
корективно� одржавање.� Одговоран� је� за�
рационално� коришћење� радног� времена,�
материјала�и�других�ресурса.�Одобрава�дневно�
требовање� материјала� из� магацина.� Спроводи�
планове� рада� службе� у� делу� корек-тивног�
одржавања.�Стара� се� о� исправности� средстава�
за�рад.�Одговоран�је�за�дисциплину�у�раду�групе�
за� корективно� одржавања.� Одговоран� је� за�
уређење� радног� простора.� Одговоран� је� за�
примену� мера� БиЗнР.� По� потреби,� обавља�
послове� пословође� превентивног� одржавања.�
За� потребе� процеса� одржавања� може�
управљати�моторним�возилом�према� категорији�
коју�поседује.Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одржавања� возила� и
координатору�рада�у�смени.

2

Четворогодишње�
средње�
образовање�
машинског�или�
металског
усмерења,�
аутомеханичар

1�год.

2.2.1.07.3 Пословођа�

Организује�рад� групе�за� корективно�одржавање�
возила.�Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног� времена, материјала� и� других� ресурса.�
Одобрава� дневно� требовање� материјала� из�
мага-цина.� Спроводи� планове рада� службе� у�
делу� корективног� одржавања.� Стара� се� о�
исправности�средстава� за�рад.�Одговоран� је� за�
дисциплину� у� раду� групе� за� корективно�
одржавања.� Одговоран� је� за� уређење� радног�
простора.�Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗнР.�
По� потреби,� обавља� послове� пословође�
превентивног� одржавања.� За� потребе� процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према категорији� коју� поседује.Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
возила�и�координатору�рада�у�смени.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
машинског�или�
металског
усмерења,�
аутомеханичар

1�год.

2.2.1.08.3
Аутомеханичар

Обавља� све� аутомеханичарске� радње� на� одржа-
вању� моторних� возила� и� машина,� укључујући� и�
самосталан�рад�на�генералном�ремонту�мотора�и
мењача.�Одговоран� је�за�рационално�коришћење�
радног� времена,� материјала� и� других� ресурса�
предузећа.� У� оквиру� налога� за� оправку� возила� и�
опреме�врши�требовање�материјала�из�магацина.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗнР.�За�потребе�

7

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења�
аутомеханичар

1�год.
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реализације пројеката.�Учествује�у�раду�
пројектних�тимова�на�имплементацији�

пројеката��и�предлаже�дефинисање�
приоритета.�Ради�на�примени�савремених�

технологија�у�области�развоја�и�управљања�
пројектима.�Учествује�у�изради�техничке�

документације�за�потребе�спро-вођења�јавних�
набавки�добара,�услуга�и�сировина.�Обавља�и�

друге послове�по�налогу�руководиоца.

године из
научног�поља
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких
или техничко -
технолошких

наука

2.0.3.15.7
Водећи�инжењер
за�изградњу

Анализира�техничке�и�оперативне�проблеме�у�
раду�организационих�делова�предузећа�и�
предлаже�потенцијална�решења.�Обавља�

контакте�са�корисницима�у�циљу�
спецификације�пројектних�задатака�и�

дефинисање�потребних�послова�и�ресурса.�
Израђује�идејне,�главне�и�извођачке�пројекте�

као�и�елаборате�са�пројектним�решењима.�
Стара�се�о�динамици�реализације�пројеката.�

Учествује�у�раду�пројектних�тимова�на�импле-
ментацији�пројеката.��Учествује у�изради�

техничке�документације�за�потребе�
спровођења�јавних�набавки�добара,�услуга и�
сировина.�Врши�стручну�помоћ�корисницима�

при�увођењу�пројеката�и�њиховој�
експлоатацији.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�руководиоца.

1

Студије првог
или другог
степена, 
односно

стечено високо
образовање у
трајању од три
односно четири

године из
научног�поља�
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких
или техничко -
технолошких

наука

1�год.

2.0.3.16.7
Инжењер�
пројектант

Анализира�проблеме�у�процесима�из�
делатности�предузећа.�Предлаже�решења�за�

побољшање�процеса�из�домена�своје�
стручности.�Израђује�пројекте�као�и�делове�

пројеката�према�налогу�за�пројектовање.�Врши�
израду�пројектне�документације�и�интеграцију
делова�пројеката�у�оквиру�целокупног�пројекта�

као�члан�пројектног�тима.�Перманентно�се�
стара о�примени�савремених�технологија�у�
облати развоја.�Обавља�и�друге послове�по�

налогу�руководиоца.

1

Студије првог
или другог
степена, 
односно

стечено високо
образовање у
трајању од три
односно четири

године из
научног�поља�
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких
или техничко -
технолошких

наука

без

2.1.0.�СЕКТОР�ИНФОРМАЦИОНИХ�ТЕХНОЛОГИЈА�� 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

2.1.0.01.7

Директор
сектора�

информационих�
технологија

Управља�радом�сектора�информационих�
технологија�и�техничке�подршке.�Даје�стручне�
предлоге�и�спроводи�планове�и�одлуке�у�делу�

развоја�делатности�предузећа�у�оквиру�
информационих�технологија,�техничке�

подршке,�инвестиција�и�стандардизације�на�
тактичком�нивоу.�Стара�се�о�примени�

савремених�технологија�у�области�развоја�
делатности�предузећа. Ради�на�сталној�

имплементацији�нових�софтверских�решења у�
циљу�унапређења�процеса�у�предузећу. Ради�

на�перманентном�стручном�усавршавању�
запослених�у�сектору.�За�свој�рад�одговоран�је�

извршном директору�за�техничке�послове.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из научног�

поља, 
природно-

математички
х�или�

техничко-
технолошких�

наука

3 год.

2.1.1. РАЧУНСКИ�ЦЕНТАР
Шифра Назив�радног� Опис�радног�места Бр. Стручна Радно
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процеса� одржавања� може� управљати� моторним�
возилом� према� категорији� коју� поседује.� Обавља�
и� друге� послове� по� налогу�руково-диоца.� За� свој�
рад�одговоран�је�руководиоцу�службе�одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

2.2.1.09.4
Аутомеханичар
II�категорије

Обавља� све� аутомеханичарске� радње� на� одржа-
вању� моторних� возила� и� машина,� укључујући� и�
рад� на� генералном� ремонту� мотора� и� мењача.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.�Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног� времена,� материјала� и� других� ресурса�
предузећа.� У� оквиру� налога� за� оправку� возила� и�
опреме�врши�требовање�материјала�из�магацина.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗнР.�За�потребе�
процеса� одржавања� може� управљати� моторним�
возилом� према� категорији� коју� поседује.�
Одговоран� је� уређење� сопственог� радног�
простора.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одрж.возила� и� пословођи�
одржававања.

5

Четворогодишње�
средње�
образовање,�
машинског�или�
техничког�
усмерења�
аутомеханичар�

без

2.2.1.10.2
Аутомеханичар
III�категорије

Обавља� све� аутоелектричарске� радње� на�
одржавању� моторних� возила,� укључујући� и
ремонт� – реконструкцију� комплетне� електро�
инсталације.�У�оквиру�налога�за�оправку�возила�и�
опреме�врши�требовање�материјала�из�магацина.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗнР.�За�потребе�
процеса� одржавања� може� управљати� моторним�
возилом� према� категорији� коју поседује. Обавља�
и� друге� послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој�
рад�одговоран�је�руководиоцу�службе�одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�спрме�

1�год.

2.2.1.11.4
Аутоелектричар
I�категорије

Обавља� све аутоелектричарске� радње� на�
одржавању� моторних� возила,� укључујући� и�
ремонт� – реконструкцију� комплетне� електро�
инсталације.�У�оквиру�налога�за�оправку�возила�и�
опреме�врши�требовање�материјала�из магацина.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗнР.�За�потребе�
процеса� одржавања� може� управљати� моторним�
возилом�према� категорији�коју�поседујеОбавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
возила�и�пословођи одржавања.

3

Четворогодишње�
средње�
образовање�
електро�-техничког�
усмерења
аутоелектричар

1�год.

2.2.1.12.3
Аутоелектричар
II�категорије

Учествује�у�обављању�аутоелектричарских�радњи�
на� одржавању� моторних� возила.� Одговоран� је� за�
квалитетно� обављање� радних� задатака.� Одгово-
ран�је�за�рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�иосталих�ресурса�предузећа.�У�оквиру�
налога� за� оправку� возила� и� опреме� врши� требо-
вање� материјала� из� магацина.� Одговоран� је� за�
примену�мера�БиЗнР.�За�потребе�процеса�одржа-
вања� може� управљати� моторним� возилом� према�
категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одго-воран� је�
руководиоцу� службе� одржавања� возила� и�
пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
електро�-техничког�
усмерења
аутоелектричар

без

2.2.1.13.4
Бравар-
заваривач Самостално� обавља� све� браварске� послове�

5
Четворогодишње�
средње�

1�год.
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места извр. спрема искуст.

2.1.1.02.7
Руководилац

рачунског�центра

Руководи�пословима�у�области�информационих�
технологија�у�предузећу�на�оперативном�нивоу.�

Предлаже�нова�решења�у�области�
информационих�технологија�за�потребе�свих�

организационих�целина�предузећа�и�стара�се�о�
примени�тих�решења.�Израђује�и�предлаже�
план�рада�службе�и�контролише�његово�

извршење.�Издаје�радне�налоге�за�извршење�
послова�и�радних�задатака.�Стара�се�о�
обезбеђивању�ресурса�потребних�за�рад�
службе.�Стара�се�о�електронској�форми�

визуелног�изгледа�обележја предузећа,�а�пре�
свега�wеb страни�предузећа.�Бави�се�
управљањем�пројектима�из�области�

информационих�технологија.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�менаџмента�предузећа.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена, 
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из научног�
поља, 

природно-
математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

1 год.

2.1.1.03.7
Водећи�

програмер

Организује�рад�софтверског�дела�рачунског��
центра.�Ради�на�усавршавању�сарадника�у�
области�база�података.�Прати�ажурност�

електронске�базе�података�предузећа�и�врши�
неопходне�интервенције на�побољшању�
перформанси�базе.�Предлаже�нова�и�
савремена�софтверска�и�програмерска�

решења из�области�база�података.�Одговоран�
је�за�исправно функционисање�електронске�
базе�података�предузећа.�Учествује�у�изради�

техничке�документације�за�потребе�
спровођења�јавних�набавки�добара,�услуга�и�
сировина.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�из
научног�поља, 
природно-

математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

1�год.

2.1.1.04.7
Водећи�систем-

инжењер

Координира�радом�дела�рачунског�центра�који�
се�бави�инфраструктуром�рачунарске�мреже�
(сервери,�LAN/WLAN мрежа).�Одговоран�је�за�
рад�сервера�и�мрежне�опреме. Перманентно�

ради�на�усавршавању�инфраструктуре�
рачунарске�мреже�у�предузећу,�као�и�

усавршавању�корисника�и�опслужилаца�мреже.�
Прати�нова�решења�у�области�инфраструктуре�

рачунарских�мрежа.�Учествује�у�изради�
техничке�документације�за�потребе�спро-
вођења�јавних�набавки�добара,�услуга�и�

сировина.�Обавља�и�друге послове�по�налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог или�

трећег�степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
природно-

математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

1�год.

2.1.1.05.7 Програмер

Одржава�електронску�базу�података�предузећа.�
Ради�на�изради�нових�софтверских�апликација�

у�оквиру�електронске�базе�предузећа.�
Свакодневним�праћењем�ефективности�рада�
базе�утврђује�њено�стање�и�предлаже�решења�
за�усавршавање�и�побољшање�базе�чиме�се�
олакшава�кориснички�рад�са�базом�података.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.

1

Високо�
образовање�
другог�или�
трећег�
степена,�
односно�
стечено�
високо�

образовање�
из научног�

поља
природно-

математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

без

2.1.1.06.7 Систем-инжењер

Обавља�послове�у�делу�рачунског�центра�који�
се�бави�инфраструктуром�рачунарске�мреже�

(сервери, LAN/WLAN мрежа).�Прати�и�омогућује�
несметан�рад�сервера�и�мрежне�опреме.�

Перманентно�ради�на�усавршавању�
инфраструктуре�рачунарске�мреже�у�предузећу,�
као�и�усавршавању�корисника�и�опслужилаца�

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�из

без



34 

I категорије ради�поправке�и�одржавања�моторних�возила�и�
машина� и� самостално� врши�израду,� поправку� и�
рекон-струкцију� опреме.� Врши� потребна�
заваривања� (гасна� и� електрична)� у� циљу�
обављања� радних� задатака.� Одговоран� је� за�
квалитетно� обављање� радних� задатака.�
Одговоран� је�за�рационално�коришћење�радног�
времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.�Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗнР.�
За� потребе� процеса� одржавања� може� управ-
љати� моторним� возилом� према� категорији� коју�
поседује.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одржавања� возила� и�
пословођи�одржавања.

образовање,��
машинбравар,�
заваривач,
са�атестом�
заваривача

2.2.1.14.3
Бравар-
заваривач
II�категорије

Обавља� браварске� послове� ради� поправке� и�
одржавања� моторних� возила� и� машина� и
учествује� у� изради,� поправци� и� реконструкцији�
опреме.� Врши� потребна� заваривања� (гасна� и�
електрична)�у�циљу�обављања�радних�задатака.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одгово-ран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� за�
примену� мера� БиЗнР.� За потребе� процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према�категорији�коју�поседује.�Обавља и�друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� � руковoд.� сл.одрж. возила� и�
пословођи�одржавања.

8

Трогодишње�
средње�
образовање,машин
ског�или�техничког�
усмерења

без

2.2.1.15.1
Бравар

Обавља� браварске� послове� ради� поправке� и�
одржавања� моторних� возила� и� машина� и�
учествује� у� изради,� поправци� и� реконструкцији�
опреме.�Одговоран� је� за� квалитетно� обављање�
радних� задатака.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� за�
примену� мера� БиЗнР.� За� потребе� процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према�категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� � руковoд.� сл. одрж. возила� и�
пословођи�одржавања.

1

Оснвно
образовање и�први�
степен�стручне�
спреме�

без

2.2.1.16.3
Аутолимар

Самостално�обавља� све�аутолимарске�послове�
у�циљу�оправки�и�одржавања�моторних�возила�и�
машина.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Врши� замену�
ветробранских� стакала� на� возилима.� Обавезан�
је� за� примену�мера�БиЗнР.�За� потребе� процеса�
одржавања управља� моторним� возилом� према�
категорији� коју� поседује.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
машинског�
усмерења
аутолимар

1�год.

2.2.1.17.2
Аутолимар
III�категорије

Обавља� све� аутолимарске� послове� у� циљу�
оправки� и� одржавања� моторних� возила� и�
машина.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� за�

1

Основно�
образовање�и�други�
степен�стручне�
спреме,машинског�
усмерења

без
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мреже.�Учествује�у�изради�техничке�
документације�за�потребе�спровођења�јавних�
набавки�добара,�услуга�и�сировина.�Обавља�и�

друге послове�по�налогу�руководиоца.

научног�поља, 
природно-

математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

2.1.1.07.4
Систем-

администратор

Одржава�постојећи�рачунарски�систем�у�
предузећу.�Ради�на�пројектовању�побољшања�
перформанси�постојећег�рачунарског�система.
Учествује�у�систему�управљања�електронском�
документацијом.�Одговоран�је�за�постављање,�

одржавање�и�исправно�функционисање�
система�видео�надзора�у�предузећу.�Обавља�и�

друге послове�по�налогу�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње
образовање�
друштвеног,�
природног�
или�

техничког
смера

без

2.1.2. СЛУЖБА�ЗА ГИС / ГПС

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст

2.1.2.08.7
Руководилац�

Службе�за�ГИС�/�
ГПС

Организује�и�координира�рад�радника�службе�и�
контролише�извршење задатака.�Ради�на�

унапређењу�и�развоју�праћења�кретања�возила�
који�су�у�систему�ГПС-а,�као�и�контролу�рада��
географско - информационог�система.�

Организује�имплементацију�ГИС-а�предузећа�у�
ГИС�града�Ниша.�Прати�статистичке�податке�о�
раду�службе.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�директора�сектора�информационих�

технологија.

1

Студије
првог или
другог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање
у трајању од
три односно
четири
године из
научног�
поља�

друштвено-
хуманистичк

их, 
природно-
математички

х или
техничко -
технолошких

наука

1�год.

2.1.2.09.6
Координатор�

Службе�за�ГИС�/�
ГПС

Координира�рад�радника�службе�и�контролише�
извршење�задатака.�Контролише рад��

географско - информационог�система. Ради�на�
имплементацији�ГИС-а�предузећа�у�ГИС�града�
Ниша.�Прикупља,�обрађује�и�анализира�

статистиче�податке�везане�за�рад�службе .�У�
одсуству�руководиоца�службе�обавља�све�

послове�из�делокруга�рада�службе.
Обавља�и�друге�послове�по�налогу

непосредног�руководиоца.

1

Студије
првог
степена, 
односно
стечено
високо

образовање
у трајању од
три године
из научног�
поља�

друштвено-
хуманистичк

их, 
природно-
математички

х или
техничко -
технолошких

наука

без

2.1.2.10.4 Оператер�за�ГПС

Ради�на�мониторингу возила�као�и�на�изради�
детаљних�извештаја�о�осталим�параметрима�
кретања.�Задужен�је�за�израду�дневних,�
недељних�и�месечних�извештаја�о�кретању�
возила.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Четворогоди
шње�средње
образовање
друштвеног,
природног�
или�

без
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примену� мера� БиЗнР.� За� потребе� процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према�категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран је� �руководиоцу�службе�одрж. возила�
и�послов. одржав.

аутолимар

2.2.1.18.3 Фарбар-тапетар

Самостално�обавља�све�фарбарске�и�аутолаки-
рерске�послове.�Врши�поправку�седишта�и�тапа-
цира�на�возилима.�Рукује�машином�за�шивење.�
Одговоран� је�за�рационално�коришћење�радног�
времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.�Врши�замену�ветробранских�стакала�
на� возилима.� Обавезан� је� за� примену� мера�
БиЗнР.� За� потребе� процеса� одржавања� може
управљати�моторним�возилом�према�категорији�
коју� поседује.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одржа-вања� возила� и�
пословођи�одржавања.

2

Трогодишње�
средње�
образовање�
фарбар,�
метало�- фарбар

1�год.

2.2.1.19.1
Фарбар-тапетар
II�категорије

Обавља� све� фарбарске� и� аутолакирерске�
послове.� Врши поправку� седишта� и� тапацира� на�
возилима.�Рукује�машином�за�шивење.�Одговоран�
је� за� квалитетно� обављање� радних� задатака.�
Одго-воран� је� за� рационално� коришћење� радног�
времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.�Обаве-зан� је� за� примену�мера�БиЗнР.�
Обавља�и�друге�послове� по�налогу�руководиоца.�
За� свој� рад� одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

1

Оснoвно
образовање и�
први�степен�
стручне�спреме

без

2.2.1.20.4
Металостругар

Обавља� све� металостругарске� послове� обраде�
на� стругу� према� скици� и� узорку.� Врши� обраду
облога� за� кочнице� на� специјалној� машини.�
Обавља� бру-шење� предмета� на� стругу�
посебним� додатком� за� брушење.� Одржава,�
чисти� и� подмазује� струг.� Одговоран� је� за�
рационално� коришћење� рад-ног� времена,�
материјала� и� осталих� ресурса� преду-зећа.�
Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗнР.�За�потребе�
процеса�одржавања�може�управљати�моторним�
возилом� према� категорији� коју� поседује.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одржа-вања� возила� и�
пословођи�одржавања.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање,
Металостругар,
механичар

1�год.

2.2.1.21.33
Металостругар
I�категорије

Обавља� све� металостругарске� послове� обраде�
на� стругу� према� скици� и� узорку.� Врши� обраду�
облога� за� кочнице� на� специјалној� машини.�
Обавља� бру-шење� предмета� на� стругу�
посебним� додатком� за� брушење.� Одржава,�
чисти� и� подмазује� струг.� Одговоран� је� за�
рационално� коришћење� материјала� и� осталих�
ресурса� преду-зећа.� Обавезан� је� за� примену�
мера� БиЗнР.� За� потребе� процеса� одржавања�
може� управљати� моторним� возилом� према�
категорији� коју� поседује.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� одржа-вања�
возила�и�пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�
средње�
образовање,
Металостругар,
механичар

1�год.
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техничког
смера

2.1.2.11.3 Оператер

Ради�на�терену�и�прикупља�информације�о�
задатим�објектима�које�треба�унети�у�

географско-информациони�систем. Уноси�дате�
објекте�са�њиховим�параметрима�у�ГИС�уређај.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�
природног�

или�
техничког
смера

без

2.2.0. СЕКТОР�ТЕХНИЧКОГ�ОДРЖАВАЊА 

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.0.01.7
Директор сектора

техничког�
одржавања

Координира,�контролише�и�одговара�за�рад�
запослених�у�сектору. Израђује�месечни,�

квартални�и�годишњи�извештај�о�раду�сектора.
Организује�рад�сектора�за�потребе�трећих�лица�
на�основу�захтева�или�уговора�о�одржавању.

Обезбеђује�и�одговара�за�поштовање�прописа�и�
процедура�у�домену�сектора. Одговоран�је�за�
спровођење�радне�дисциплине�и�за�примену�
мера�БиЗНР�у�сектору. Прати�спровођење�и�
усклађеност�општих�и�појединачних�аката са
прописима�из�делокруга�рада. Стара�се�о�
примени�савремених�технологија�у области�

одржавања�возила�и�механизације. Анализира�
техничке�и�оперативне�проблеме�у�раду и�

предлаже�потенцијална�решења. Координира�
припрему�предлога�планова�инвестиционог�и�
техничког�одржавања�и�израду�техничких�
спецификација�за�набавке�и�јавне�набавке.

Одговоран�је�за�израду, спровођење�и�
реализацију�програма�рада�сектора. Стара�се�о�

обезбеђивању�ресурса�потребних�за�рад�
сектора�и�одговара�за�њихову�веродостојност�и�
стање�у�коме�се�налазе. Врши�верификацију�
захтева�за�набавку�и�рачуна�у�свом�сектору. За�
свој�рад�одговоран�је�извршном�директору�за�

техничке�послове.

1

Високо�образовање�
другог�или�трећег�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�или�
техничко-

технолошких�наука

1 год.

2.2.1. СЛУЖБА�ОДРЖАВАЊА�ВОЗИЛА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.
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2.2.1.22.4 Хидрауличар

Обавља�послове�у�циљу�поправки�и�одржавања�
свих� хидрауличних� уређаја� на� моторним�
возилима� и� машинама.�Одговоран� је� за� рацио-
нално� коришћење� радног� времена,� материјала�
и� осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� за�
при-мену� мера� БиЗнР.� За� потребе� процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према�категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руковод.� службе� одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање,�
Машинског�
усмерења,��
хидрауличар

1�год.

2.2.1.23.3
Хидрауличар
II категорије

Обавља� послове� у� циљу� поправки� и� одржавања�
појединих� хидрауличних� уређаја� на� моторним�
возилима� и� машинама.� Одговоран� је� за�
квалитетно� обављање� радних� задатака.�
Одговоран� је� за� раци-онално� коришћење� радног�
времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.� Обавезан� је� за� примену� мера� БиЗнР.�
За� потребе� процеса� одржавања�може� управљати�
моторним�возилом�према�категорији�коју�поседује.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� руководиоца.�
За� свој� рад� одговоран� је� руковод. служ.
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

3

Трогодишње�
средње�
образовање, 
хидрауличар,�
бравар,�
механичар

без

2.2.1.24.3 Вулканизер

Обавља� све� вулканизерске� послове� на�
одржавању� и� замени� пнеуматика.� Демонтира� и�
монтира�точкове�на�моторним�возилима�и�врши�
дотезање� приликом прегледа� возила.� Врши�
преглед�гума�и�предлаже�гуме�за�протектирање�
и� екстерну� поправку.� Рукује� машинама� за�
демонтажумонтажу� и� балансирање� гума.� Врши�
проверу� притиска� ваздуха� у� гумама.�
Свакодневно� врши� проверу� исправности�
манометра� на� компресору.� Одговоран� је� за�
квалитетно� обављање� радних� задатака.�
Одгворан� је� за� рационално� коришћење� радног�
времена,� матери-јала� и� осталих� ресурса�
предузећа.�Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗнР.�
За� потребе� процеса� одржавања� може�
управљати�моторним�возилом�према�категорији�
коју� поседује.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руковод. служ. одрж.� возила� и� пословођи�
одржавања.

3

Трогодишње�
средње�
образовање, 
вулканизер�

без

2.2.1.25.1 Вулканизер�I

Демонтира� и� монтира� точкове� на� моторним�
возилима�и� врши�дотезање�приликом� прегледа�
возила.�Врши�преглед�гума�и�предлаже�гуме� за�
протектирање� и� екстерну� поправку.� Рукује�
машинама� за� демонтажу/монтажу� и�
балансирање� гума.� Врши� проверу� притиска�
ваздуха� у� гумама.� Свакодневно� врши� проверу�
исправности� манометра� на� компресору.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одгворан� је� за� рационално�
коришћење� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.�Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗнР.�
За� потребе� процеса� одр-жавања� може�
управљати�моторним�возилом�према�категорији�
коју� поседује.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руковод. служ. одрж.� возила� и� пословођи�
одржавања.

2

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне спрме�

без
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2.2.1.02.7
Руководилац

Службе�
одржавања�возила

Руководи�пословима�у области�одржавања�
возила�и�опреме�предузећа.�Организује�и�

усклађује�процес�рада�у�служби.�Израђује�и�
предлаже�план�рада�службе.�Организује�рад�

службе�на�одржавању�возила�за�потребе�трећих�
лица�на�основу�захтева�или�уговора�о�

одржавању.�Издаје�радне�налоге за�извршење�
послова�и�радних�задатака.�Стара�се�о�
обезбеђивању�ресурса�потребних�за�рад
службе.�Стара�се�о�извршењу�плана�рада�
службе.�Одговоран�је�за�спровођење�радне�

дисциплине�у�служби.�Одговоран�је�за�примену�
мера�заштите�на�раду�у�служби.�Ради�на�
перманентном�сопственом�стручном

усавршавању и�усавршавању�запослених�у�
служби.�Стара�се�о�примени�савремених�

технологија�у области�одржавања�возила�и�
механизације.�Анализира�техничке�и�

оперативне�проблеме�у�раду�и�предлаже�
потенцијална�решења у�домену�одржавања.�

Обавља и�друге послове�по�налогу�менаџмента�
предузећа.�За�свој�и�рад�службе�одговоран је�
директору�сектора�техничког�одржавања.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких

наука

1 год.

2.2.1.03.7 Координатор

Организује�рад�у�смени�на�одржавању�возила�и�
опреме.�Спроводи�планове�рада�и�координира�
радом�у�смени�на�превентивном�и�корективном�
одржавању�возила.�Стара�се�о�исправности�

средстава�за�рад.�Одговоран�је�за�примену�мера�
заштите�и�безбедности�на�раду�у�смени.�

Свакодневно�подноси�одговарајуће�извештаје�о�
раду�смене�руководиоцу.�Анализира�техничке�и�

оперативне�проблеме�у�раду�и�предлаже�
потенцијална�решења�у�домену�одржавања.�
Обавља�и�друге�послове�из�домена�стручних�

квалификација�као�и�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�

је�руководиоцу�службе�одржавања�возила.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�

наука

без

2.2.1.04.6
Сарадник�за�

одржавање�возила

Израђује,� ажурира� и� евидентира� техничку� и�
другу� документацију� за� потребе� коришћења�
возила� и� механизације.� Израђује� дневне,�
недељне,� месечне� и� годишње� извештаје� о�
коришћењу� возила� и� механизације.� Обавља�
административне� послове� на� техничком
прегледу,� регистрацији� и� атестирању� возила� и�
радних� машина.� � Анализира� техничке� и�
оперативне� проблеме� у� раду� и� предлаже�
потенцијална� решења� у� домену� одржавања.
Води�евиденцију� радног� времена� запослених� у�
служби.� Израђује� дневни� и� периодични�
извештај� о� раду� службе. Израђује� захтеве� за�
требовања,�набавку�и�рачуне�у�домену�службе�у�
пословном� софтверу.� Обавља� послове� на�
отварању,� ожурирању� и� књижењу� радних�
налога. Учествује� у� изради� техничке�
документације� за� потребе� спровођења� јавних�
набавки� добара,� услуга� и� сировина. Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој�
рад� одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања�возила�.

4

Студије првог
степена, односно
стечено високо
образовање у
трајању од три

године из научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких или

техничко -
технолошких

наука

без

ОДЕЉЕЊЕ�КОРЕКТИВНОГ�ОДРЖАВАЊА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.1.05.4
Пословођа�
корективног�
одржавања

Организује�рад�групе�за�корективно�
одржавање�возила.�Одговоран�је�за�

квантитативно�и��квалитетно�обављање
1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње
1�год.
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2.2.1.26.3 Возач-паркирач

Управља� моторним� возилом� „Ц”,� „Д”� и� „Е”�
категорије.� Управља� машинама� и� возилима�
унутрашњег� транспорта:� виљушкаром,�
подизном� платформом,� утоварном� лопатом.�
Прати� исправ-ност� возила-машине� и� уочене�
кварове� и� недостатке�благовремено� пријављује�
служби� одржавања� возила.� Одговоран� је� за�
рационално� коришћење� радног� времена,�
материјала� и� осталих� ресурса� предузећа.�
Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗнР.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој�
рад� одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

4

Трогодишње�
средње�
образовање�
машинског,�
грађевинског�или�
саобраћајног��
усмерења испит�
за�возача�„Ц“,�„�Д“�
и�„Е“�категорије,�
уверење�за�
руковање�
радним-
грађевинским�
машинама

без

2.2.1.27.2
Возач-паркирач
I�категорије

Управља� моторним� возилом� „Б”,� „Ц”,� „Д”� и� „Е”�
категорије.� Прати� исправност� возила-машине� и�
уочене� кварове� и� недостатке� благовремено� при-
јављује� служби�одржавања�возила.�Одговоран� је�
за� квалитетно� обављање� радних� задатака.�
Одгово-ран� је� за� рационално� времена,� ресурса�
предузећа.�Обаве-зан� је� за�примену�мера�БиЗнР.�
Обавља�и�друге�пос-лове�по�налогу�руководиоца.�
За� свој� рад� одговара� руков.� сл� одрж.� возила� и�
пословођи�одржавања.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�спрме�
испит�за�возача�„Б“,�
„Ц“,�„�Д“�и�„Е“

1�год.

2.2.1.28.1
Возач-паркирач
II категорије

Управља� моторним� возилом� „Б”,� „Ц”,� „Д”� и� „Е”�
категорије.� Прати� исправност� возила-машине� и�
уочене� кварове� и� недостатке� благовремено� при-
јављује� служби�одржавања�возила.�Одговоран� је�
за� квалитетно� обављање� радних� задатака..�
Обавезан� је� за� примену� мера� БиЗнР. Обавља� и�
друге� пос-лове� по� налогу� руководиоца.� За� свој�
рад�одговара�руков.�сл�одрж.�возила�и�пословођи�
одржавања.

1

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спрме�
испит�за�возача�„Б“,�
„Ц“,�„�Д“�и�„Е“

1�год.

2.2.1.29.2
Помоћни�
радник

Обавља� послове прања� и� чишћења� возила� и�
механизације.� Врши� прање� мотора� и� делова.�
По� потреби� врши� подмазивање� возила� и�
контролу�уља�на�моторним�возилима.�Обавља�
чишћење� радних� просторија� службе�
одржавања� возила.� По� потреби� врши�
притезање� точкова� моторних� возила.� Пружа�
физичку�помоћ�у�извршавању�радних�задатака�
осталих� извршиоца� у� служби.�Одговоран� је� за�
квалитетно� обављање� радних� задатака.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�радног�
времена, материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.� Обавезан� је� да� применује� мере�
БиЗнР.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговара� руковод.�
службе� одржавања� возила� и� пословођи�
одржавања.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�спреме�

без

ОДЕЉЕЊЕ�ПРЕВЕНТИВНОГ�ОДРЖАВАЊА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.1.30.4
Пословођа�
одржавања

Организује� рад� групе� за� превентивно�
одржавање� возила.� Одговоран� је� за�
квантитативно� и� � квалитетно� обављање
задатака� у� групи� за� превен-тивно� одржавање.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење радног�
времена,� материјала� и� других� ресурса.�

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
техничког�
усмерења�

1�год.

37 

задатака�у�групи�за�корективно�одржавање.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�

радног�времена,�материјала�и�других�ресурса.�
Одобрава�дневно�требовање�материјала�из�
магацина.�Спроводи�планове�рада�службе�у�
делу�корек-тивног�одржавања.�Стара�се�о�
исправности�средстава�за�рад.�Одговоран�је�
за�дисциплину�у�раду�групе�за�корективно�

одржавања.�Одговоран�је�за�уређење�радног�
простора.�Одговоран�је за�примену�мера�
БиЗНР.�По�потреби,�обавља�послове�

пословође�превентивног�одржавања.�За�
потребе�процеса�одржавања�може управљати�

моторним�возилом�према�категорији�коју�
поседује.Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�

координатору�рада�у�смени.

образовање�
друштвеног,
природног�или�
техничког смера

2.2.1.06.4 Пословођа

Организује�рад�групе�за�корективно�
одржавање�возила.�Одговоран�је�за�

рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�других�ресурса.�Одобрава�

дневно�требовање�материјала�из�мага-цина.�
Спроводи�планове�рада�службе�у�делу�
корективног�одржавања.�Стара�се�о�

исправности�средстава�за�рад.�Одговоран�је�
за�дисциплину�у�раду�групе�за�корективно�

одржавања.�Одговоран�је�за�уређење�радног�
простора.�Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР.�По�потреби,�обавља�послове�

пословође�превентивног�одржавања.�За�
потребе�процеса�одржавања�може�управљати�

моторним�возилом�према�категорији�коју�
поседује. Обавља�и�друге послове�по�налогу�

руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�

координатору�рада�у�смени.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

1�год.

2.2.1.07.4
Аутомеханичар

Обавља�све�аутомеханичарске�радње�на�
одржавању�моторних�возила�и�машина,�

укључујући�и�самосталан�рад�на�генералном�
ремонту�мотора�и�мењача.�Одговоран�је�за�
рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�других�ресурса�предузећа.�У�

оквиру�налога�за�оправку�возила�и�опреме�врши�
требовање�материјала�из�магацина.�Одговоран�
је�за�примену�мера�БиЗНР.�За�потребе�процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према�категорији�коју�поседује.�Обавља�и друге�
послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе одржавања�

возила�и�пословођи�одржавања.

10

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.08.4
Аутоелектричар

Обавља�све�аутоелектричарске�радње�на�
одржавању�моторних�возила,�укључујући�и�
ремонт�– реконструкцију�комплетне�електро�

инсталације.�У�оквиру�налога�за�оправку�возила�
и�опреме�врши�требовање�материјала�из�
магацина.�Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР.�За�потребе�процеса�одржавања�може�
управљати�моторним�возилом�према�категорији�

коју�поседује. Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу службе�одржавања�возила�и�

пословођи�одржавања.

3

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.09.4
Бравар-заваривач

Самостално�обавља�све�браварске�послове�
ради�поправке�и�одржавања�моторних�возила�

и�машина�и�самостално�врши�израду,�
поправку�и�реконструкцију�опреме.�Врши�

11

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�

без
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Одобрава� дневно� требовање� материјала� из�
магацина.� Спроводи� планове� рада� службе� у�
делу� превентивног� одржавања.� Стара� се� о�
исправности�средстава�за�рад.�Одговоран� је� за�
уређење� радног� простора.� Одговоран� је� за�
примену� мера� БиЗнР.� По� потреби,� обавља�
послове� пословође� корективног� одржавања.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одржавања� возила� и�
координатору�рада�у�смени.

2.2.1.31.3
Аутомеханичар�
сервиса

Обавља� све� аутомеханичарске� радње� на�
превентивном� одржавању� моторних� возила.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
других� ресурса� предузећа.� У� оквиру� налога� за�
оправку� возила� и� опреме� врши� требовање�
материјала� из� магацина.� Одговоран� је� за�
примену�мера�безбедности�и�здравља�на�раду.�
За� потребе� процеса� одржавања� може�
управљати�моторним�возилом�према�категорији�
коју� поседује.� Одговоран� је� за� уређење�
сопственог� радног� простора.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

2

Трогодишње�
средње�
образовање, 
аутомеханичар

без

2.2.1.32.4
Аутоелектричар�
сервиса

Обавља� све� аутоелектричарске� радње� на�
превен-тивном� одржавању� моторних� возила.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одго-воран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
других� ресурса� предузећа.� У� оквиру� налога� за�
оправку� возила� и� опреме� врши� требовање�
материјала� из� магацина.� Одговоран� је� за�
примену� мера� БиЗнР.� За� потребе� процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�возилом�
према�категорији�коју�поседује.�Одговоран� је� за�
уређење� сопственог� радног� простора.� Обавља�
и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�
рад� одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
електротехничк
ог�усмерења,�
ауто-електричар

без

2.2.1.33.4 Подмазивач

Врши� подмазивање� возила,� машина� и� опреме.�
Врши�контролу�уља�и�расхладне�течности�и�по�
потреби�доливање�и�замену�истих�на�моторним�
возилима� и� машинама.� Одговоран� је� за�
требовање�уља,�мазива�и�техничких�течности�из�
магацина�за�потребе�возила�и�машина,�а�према�
плану� одржавања.� Одговоран� је� за� квалитетно�
обављање� радних� задатака.� Одговоран� је� за�
рационално� коришћење� радног� времена,�
материјала� и� осталих� ресурса� предузећа.�
Обавезан�је�да�применује�мере�БиЗНР.�Стара се�
о� уређености� свог� радног� места.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� руководиоца. За� свој�
рад� одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�
или�

четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�смера

без

2.2.1.34.2
Подмазивач I 
категорије

Врши� подмазивање� возила,� машина� и� опреме.�
Врши�контролу�уља�и�расхладне� течности�и�по�
потреби�доливање�и�замену�истих�на�моторним�
возилима� и� машинама.� Одговоран� је� за�
требовање�уља,�мазива�и�техничких�течности�из�
магацина�за�потребе�возила�и�машина,�а�према�
плану�одржавања.�Одговоран� је� за�рационално�
коришћење� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.� Обавезан� је� да� применује� мере�
БиЗНР.� Стара� се� о� уређености� свог� радног�

3

Основно�
образовање�–
први�или�други�
стручне�спреме

без
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потребна�заваривања�(гасна�и�електрична)�у�
циљу�обављања�радних задатака.�Одговоран�
је�за�квалитетно�обављање�радних�задатака.�

Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног�времена,�материјала�и�осталих�

ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за�примену�
мера�БиЗНР.�За�потребе�процеса�одржавања�
може�управљати�моторним�возилом�према�
категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�одржавања�

возила�и�пословођи�одржавања.

друштвеног,�
природног�или�

техничког смера

2.2.1.10.1
Бравар

Обавља�браварске�послове�ради�поправке�и�
одржавања�моторних�возила�и�машина�и�

учествује�у�изради,�поправци�и�реконструкцији�
опреме. Врши потребна�заваривања.

Одговоран�је�за�квалитетно�обављање�радних�
задатака.�Одговоран�је�за�рационално�

коришћење�радног�времена,�материјала�и�
осталих�ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�За потребе�процеса�

одржавања�може�управљати�моторним�
возилом�према�категорији�коју�поседује.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој рад�одговоран�је��

руковoдиоцу службе одржавања возила�и�
пословођи�одржавања.

1
Основно

образовање без

2.2.1.11.4
Аутолимар

Самостално�обавља�све�аутолимарске�
послове�у�циљу�оправки�и�одржавања�

моторних�возила�и�машина.�Одговоран�је�за�
рационално коришћење�радног�времена,�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Врши�замену�ветробранских�стакала�на�
возилима. Обавезан�је�за�примену�мера�
БиЗНР.�За�потребе�процеса�одржавања�

управља�моторним�возилом�према�категорији�
коју�поседује.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�

пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.12.1
Аутолимар
I�категорије

Обавља�све�аутолимарске�послове�у�циљу�
оправки�и�одржавања�моторних�возила�и�

машина.�Одговоран�је�за�рационално�
коришћење радног�времена,�материјала�и�
осталих�ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�За�потребе�процеса�

одржавања�може�управљати�моторним
возилом�према�категорији�коју�поседује.�

Обавља�и�друге послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу�службе�одржавања возила�и�
пословођи одржавања.

1
Основно

образовање� без

2.2.1.13.4
Фарбар-

аутолакирер

Самостално�обавља�све�фарбарске�и�
аутолакирерске�послове.�Врши�поправку�
седишта�и�тапацира�на�возилима.�Рукује�

машином�за�шивење.�Одговоран�је�за�
рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Врши�замену ветробранских�стакала�на�
возилима.�Обавезан�је�за�примену�мера�

БиЗНР.�За�потребе�процеса�одржавања�може�
управљати�моторним�возилом�према�

категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�

одговоран�је�руководиоцу�службе�одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без
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места.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу� службе� одржавања� возила� и�
пословођи�одржавања.

2.2.1.35.4 Перач

Обавља� послове� прања� и� чишћења� возила� и�
механизације.�Врши�прање�мотора�и�делова.�По�
потреби� врши� подмазивање� возила� и� контролу�
уља�на�моторним� возилима.�Обавља� чишћење�
радних� просторија� службе� одржавања� возила.�
Пружа� физичку� помоћ� у� извршавању� радних�
задатака� осталих� извршиоца� у� служби.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одго-воран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавезан� је� да�
примењује� мере� БиЗнР.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
возила�и�пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�
или�

четворогодиш
ње�средње�
образовање
општег�смера

без

2.2.1.36.2
Перач�I 

категорије

Обавља� послове� прања� и� чишћења� возила� и�
механизације.�Врши�прање�мотора�и�делова.�По�
потреби� врши� подмазивање� возила� и� контролу�
уља�на�моторним� возилима.�Обавља� чишћење�
радних� просторија� службе� одржавања� возила.�
Пружа� физичку� помоћ� у� извршавању� радних�
задатака� осталих� извршиоца� у� служби.�
Одговоран� је� за� рационално� коришћење�
материјала� и� осталих� ресурса� предузећа.�
Обавезан�је�да�примењује�мере�БиЗнР.�Обавља�
и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�
рад� одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

2

Основно�
образовање�–
први�или�други�
стручне�спреме

без

2.2.2. СЛУЖБА�ЛОГИСТИКЕ�И�КОНТРОЛЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.2.37.7

Руководилац�
службе�
логистике�и�
контроле

Руководи� процесом� подршке� експлоатације� и�
одржавања� возила� и� опреме.� Руководи� и�
организује� рад� службе,� координира� и� сарађује�
са� другим� радним� јединицама� и� службама�
предузећа.� Издаје� радне� задатке� и неопходна�
упутства�сарадницима�и�контролише�извршење�
истих.� Сарађује� са� осталим� организационим�
деловима� предузећа� у� вези� логистичке��
подршке.� Одговоран� је� за� правилно�
функционисање�службе�и�извршење�поверених�
послова.� Организује� и� управља� израдом�
месечне� и� годишње� анализе� коришћења� и�
одржавања� возила� и� механизације� предузећа.�
Учествује� у� изради� годишње� стратегије�
осигурања� возила� и� имовине.� Руководи�
процесом� контроле� техничке� исправности�
возила,� улазне,�процесне�и�завршне�контроле.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
директору�сектора�техничког�одржавања.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�
научне�области�
друштвено-
хуманистичких,�
природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких�
наука

2�год.

2.2.2.38.6

Координатор�у�
служби�
логистике�и�
контроле

Организује�и�координира�рад�службе�логистике�
и� контроле.� Ангажује� се� на� пословима� улазне,�
процесне�и�завршне�контроле. Стара�се�о�спро-
вођењу� � планова� рада� службе.� Стара� се� о�
правилној� примени� мера� БиЗнР� и� правилном�
кориш-ћењу� средстава� за рад.� Обавља�
послове� руководиоца� службе� у� његовом�
одсуству.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одго-воран� је� руков.
службе�логистике�и�контроле.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��
у�трајању�од�
три�године�
техничке�
струке

2�год.
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2.2.1.14.4
Металостругар

Обавља�све�металостругарске�послове�
обраде�на�стругу�према�скици�и�узорку. Врши�

обраду�облога�за�кочнице�на специјалној�
машини.�Обавља�брушење�предмета�на�
стругу�посебним�додатком�за�брушење.�

Одржава,�чисти�и�подмазује�струг.�Одговоран
је�за�рационално�коришћење�радног�времена,�

материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗНР.�За�

потребе�процеса�одржавања�може�управљати�
моторним�возилом�према�категорији�коју�

поседује.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�
пословођи�одржавања.

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.15.4 Хидрауличар

Обавља�послове�у�циљу�поправки�и�
одржавања�свих�хидрауличних�уређаја�на�

моторним�возилима�и�машинама.�Одговоран�
је�за�рационално�коришћење�радног�времена,�

материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Обавезан�је�за�при-мену�мера�БиЗНР.�За�

потребе�процеса�одржавања�може�управљати�
моторним�возилом�према�категорији�коју�

поседује.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу службе�одржавања�возила�и�
пословођи�одржавања.

4

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.16.4 Вулканизер

Обавља�све�вулканизерске�послове�на
одржавању�и�замени�пнеуматика.�Демонтира�
и�монтира�точкове�на�моторним�возилима�и�
врши�дотезање�приликом�прегледа�возила.�

Врши�преглед�гума�и�предлаже гуме�за�
протектирање�и�екстерну�поправку.�Рукује�

машинама�за�демонтажумонтажу�и�
балансирање�гума.�Врши�проверу�притиска�

ваздуха�у�гумама.�Свакодневно�врши�проверу�
исправности�манометра�на�компресору.�

Одговоран�је�за�квалитетно�обављање�радних�
задатака.�Одгворан�је�за�рационално�

коришћење�радног�времена,�матери-јала�и�
осталих�ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за
примену�мера�БиЗНР.�За�потребе�процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�
возилом�према�категорији�коју�поседује.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу службе одржавања возила�и�
пословођи�одржавања.

3

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.17.1 Вулканизер�I

Демонтира�и�монтира�точкове�на�моторним�
возилима�и�врши�дотезање�приликом�
прегледа�возила. Врши�преглед�гума�и�

предлаже�гуме�за�протектирање�и�екстерну�
поправку.�Рукује�машинама�за�

демонтажу/монтажу�и�балансирање�гума.�
Врши�проверу�притиска�ваздуха�у�гумама.�
Свакодневно�врши�проверу�исправности�

манометра�на�компресору.�Одговоран�је�за�
квалитетно�обављање�радних�задатака.�
Одгворан�је�за�рационално�коришћење�

материјала�и�осталих�ресурса�предузећа. 
Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗНР.�За�

потребе�процеса�одржавања�може�управљати�
моторним�возилом�према�категорији�коју�

поседује.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу службе одржавања возила�и�

1
Основно�

образовање
без
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2.2.2.39.6

Инжењер�
сарадник
логистике�
транспорта

Обавља� послове� на� усавршавању� система�
транспорта� � у� предузећу.� Одговоран� је� за�
формирање� интерне� библиотеке� упутстава� за�
експлоатацију. Анализира�квантитет�и�квалитет�
експлоатације� возила� и� опреме.� Сарађује� са
руководиоцима� радних� јединица,� служби� и�
пословођама� у� циљу� повећања� ефективности�
процеса� подршке� транспорта.� Учествује� у�
изради� техничке� документације� за� потребе�
спровођења� јавних� набавки� добара,� услуга� и�
сировина.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године�
Машинске�или�
дипл.инж.
саобраћаја

без

2.2.2.40.6
Сарадник
за�осигурање�
возила

Обавља� послове� осигурања� предузећа,�
евидентира� и� прати� реализацију� захтева� за�
накнаду� осигураних� штетних� догађаја� (каско,�
лом� машина,� пожар,� крађа...)� на� имовини�
предузећа.� Сарађује� са� осталим�
организационим� целинама� у� предузећу� и�
организацијама� екстерно� у� вези� обављања�
послова� осигурања.� Евидентира� и� ажурира�
радне�налоге,�извештаје�о�штети,�саобраћајним�
незгодама,� екстерним� услугама,� записе� о�
процени� штете� и� расходу.� Израђује,� ажурира� и�
евидентира� техничку� и� другу� документацију� за�
потребе� осигурања.� Обавља� послове� на�
регистрацији� и� атестирању� возила� и� радних�
машина,� ажурира� картоне� возила� и� контни�
преглед� возила.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године�
Саобраћајне�или�
машинске,�струке

без

2.2.2.41.6

Сарадник
за�подршку�
одржавања�
возила

Врши� припрему� и� даје� предлог� појединачних�
норми� за� послове� одржавања� возила� и�
механизације� у� предузећу.� Анализира� радне�
учинке� по� утврђеним� нормативима� и� предлаже�
мере� за� њихово� побољ-шање.� Израђује,�
ажурира� и� евидентира� техничку� и� другу�
документацију� за� потребе� одржавања�возила�и�
механизације.� Израђује� дневне,� недељне,�
месечне� и� годишње� извештаје� из� домена�
одржавања� возила� и� � механизације.� Обавља�
унос� и� ажурирање� радних� листи� (трошковник).�
Евидентира� ток� пнеуматика� и� ажурира� њихово�
нумерисање.�Води�евиденцију�о�неисправности�
кочионих� система.� Анализира� коришћење� и�
одржавање� возила,� израђује� извеш-таје�
превентивног� одржавања� и� већих� поправки.�
Обавља�послове�на�регистрацији�и�атестирању
возила� и� радних� машина,� ажурира� картоне�
возила� и� контни� преглед� возила.� Обавља�
дневно�ажурирање�потрошње� горива,�мазива�и�
осталог� материјала,� планира� превентивно�
одржавање�и�припрема�техничку�документацију�
превентивног� одржавања.� Евидентира�
требовања� материјала� и� резервних� делова.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�сл. логистике�и�контроле.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у
трајању�од�три�
године
машинског�или�
саобраћајног�
смера�

без

2.2.2.42.4

Сарадник
за�подршку�
одржавања�
возила�I 
категорије

Aнализира� радне� учинке� по� утврђеним�
нормативима� и� предлаже� мере� за� њихово�
побољшање.� Израђује,� ажурира� и� евидентира�
техничку� и� другу� документацију� за� потребе�
одржавања� возила� и� механизације.� Израђује�
дневне,� недељне,� месечне� и� годишње�
извештаје� из� домена� одржавања� возила� и��
механизације.� Обавља� унос� и� ажурирање�
радних� листи� (трошковник).� Евидентира� ток�

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
техничког�
усмерења,�

без
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пословођи�одржавања.

2.2.1.18.4 Возач-паркирач

Управља�моторним�возилом�„Ц” и „Д”�
категорије.�Управља�машинама�и�возилима�

унутрашњег�транспорта:�виљушкаром,�
подизном�платформом,�утоварном�лопатом.�
Прати�исправност�возила-машине�и�уочене�

кварове�и�недостатке�благовремено�
пријављује�служби�одржавања�возила.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног�времена,�материјала�и�осталих�

ресурса�предузећа.�Обавезан�је�за�примену�
мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�

пословођи�одржавања.

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера
испит�за�возача�

„Ц“ и „Д“
категорије

без

2.2.1.19.4
Возач-паркирач
I�категорије

Управља�моторним�возилом�„Ц” категорије.�
Прати�исправност�возила - машине�и�уочене�

кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�
служби�одржавања�возила.�Одговоран�је�за�
квалитетно�обављање�радних�задатака.�

Одговоран�је�за�рационално�времена,�ресурса�
предузећа.�Обавезан�је�за�примену�мера�БиЗНР.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговара�руководиоцу

службе�одржавања возила�и�пословођи�
одржавања.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

испит�за�возача�„Ц“
категорије

1�год.

ОДЕЉЕЊЕ�ПРЕВЕНТИВНОГ�ОДРЖАВАЊА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Рад
но
иску
ст.

2.2.1.20.4
Пословођа�
одржавања

Организује�рад�групе�за�превентивно�
одржавање�возила.�Одговоран�је�за�

квантитативно�и��квалитетно�обављање�
задатака�у�групи�за�превентивно�одржавање.�

Одговоран�је�за�рационално�коришћење
радног�времена,�материјала�и�других�ресурса.�
Одобрава�дневно�требовање�материјала�из�
магацина.�Спроводи�планове�рада�службе�у�
делу�превентивног�одржавања.�Стара�се�о�
исправности�средстава�за�рад.�Одговоран�је�
за�уређење�радног�простора.�Одговоран�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�По�потреби,�обавља�
послове�пословође�корективног�одржавања.�

Обавља�и друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�
координатору�рада�у�смени.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

1 
год.

2.2.1.21.4
Аутомеханичар

сервиса

Обавља�све�аутомеханичарске�радње�на�
превентивном�одржавању�моторних�возила.�

Одговоран�је�за�квалитетно�обављање�радних�
задатака.�Одговоран�је�за�рационално�

коришћење�радног�времена,�материјала�и�
других�ресурса�предузећа.�У�оквиру�налога�за�
оправку�возила�и�опреме�врши�требовање�
материјала�из�магацина.�Одговоран�је�за�
примену�мера�безбедности�и�здравља�на�
раду.�За�потребе�процеса�одржавања�може�

управљати�моторним�возилом�према�
категорији�коју�поседује.�Одговоран�је�за�
уређење�сопственог�радног�простора.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без
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пнеуматика� и� ажурира� њихово� нумерисање.�
Води� евиденцију� о� неисправности� кочионих�
система.� Анализира� коришћење� и� одржавање�
возила,� израђује� извештаје� превентивног�
одржавања�и�већих�поправки.�Обавља�послове�
на� регистрацији� и� атестирању� возила� и�радних�
машина,� ажурира� картоне� возила� и� контни�
преглед� возила.� Обавља� дневно� ажурирање�
потрошње�горива,�мазива�и�осталог�материјала,�
планира� превентивно� одржавање� и� припрема�
техничку� документацију� превентивног�
одржавања.�Евидентира�требовања�материјала�
и� резервних� делова.� Обавља� и� друге� послове�
по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�сл. логистике�и�контроле.

2.2.2.43.3

Сарадник
за�подршку�
одржавања�
возила�II
категорије

Израђује,� ажурира� и� евидентира� техничку� и�
другу� документацију� за� потребе� одржавања�
возила� и� механизације.� Израђује� дневне,�
недељне,� месечне� и� годишње� извештаје� из�
домена� одржавања� возила� и� � механизације.�
Обавља� унос� и� ажурирање� радних� листи�
(трошковник).� Евидентира� ток� пнеуматика� и�
ажурира�њихово� нумерисање.�Води�евиденцију�
о� неисправности� кочионих� система.� Анализира�
коришћење� и� одржавање� возила,� израђује�
извеш-таје� превентивног� одржавања� и� већих�
поправки.� Обавља� послове� на� регистрацији� и�
атестирању� возила� и� радних� машина,� ажурира�
картоне� возила� и� контни� преглед� возила.�
Обавља� дневно� ажурирање� потрошње� горива,�
мазива� и� осталог� материјала,� планира�
превентивно� одржавање� и� припрема� техничку�
документацију� превентивног� одржавања.�
Евидентира�требовања�материјала�и�резервних�
делова.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�сл. логистике�и�контроле.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења,�

без

2.2.2.44.6
Сарадник
за�подршку�
рада�возила

Припрема� и� даје� предлог� појединачних� норми�
за� експлоатацију� возила� и� механизације�
предузећа.� Анализира� факторе� експлоатације�
возила� и� опреме.� Израђује,� ажурира� и�
евидентира� техничку� и� другу� документацију� за�
потребе� коришћења� возила� и� механизације.�
Израђује�дневне,�недељне,�месечне��и�годишње�
извештаје�о�коришћењу�возила�и�механизације.�
Анализира� тахографске� листиће� након�
коришћења� и� врши� поређење� са� подацима� из�
путних�налога.�Стара�се�о�спровођењу�поступка�
еталонирања� тахографских� уређаја� на�
возилима� предузећа.� Формира� фотоархив�
возила�и�штетних�догађаја�на�њима.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој�
рад�одговоран�је�руководиоцу�службе�логистике
и�контроле.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године
машинског�или�
саобраћајног�
смера�

без

2.2.2.45.6
Сарадник�за�
контролу�
процеса

На� основу� налога� руководиоца� службе�
логистике�и�контроле�или�координатора�службе�
и� на� основу� записа,� констатује� остварење�
радних�налога�на�улазу�у�процес,�током�процеса�
и� врши� завршну� контролу.� Врши� евалуацију�
остварења�процеса�на�местима�предвиђеним�за�
мерење� процеса.� Извештава� о� контроли.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руковод.�За�
свој� рад� одговоран� је� руково-диоцу� службе�
логистике�и�контроле.

3

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године�техничке�
струке,��

без
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руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�
пословођи�одржавања.

2.2.1.22.4
Аутоелектричар�

сервиса

Обавља�све�аутоелектричарске�радње�на�
превентивном�одржавању�моторних�возила.�

Одговоран�је�за�квалитетно�обављање�радних�
задатака.�Одговоран�је�за�рационално�

коришћење�радног�времена,�материјала�и�
других�ресурса�предузећа.�У�оквиру�налога�за�

оправку�возила�и�опреме�врши�требовање�
материјала�из�магацина.�Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗНР.�За�потребе�процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�
возилом�према�категорији�коју�поседује.�

Одговоран�је�за�уређење�сопственог�радног�
простора.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила и�

пословођи�одржавања.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.23.1 Подмазивач�

Врши�подмазивање�возила,�машина�и�опреме.�
Врши�контролу�уља�и�расхладне�течности�и�

по�потреби�доливање�и�замену истих�на�
моторним�возилима�и�машинама.�Одговоран�

је�за�требовање�уља,�мазива�и�техничких�
течности�из�магацина�за�потребе�возила�и�

машина,�а�према�плану�одржавања.
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�

материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Обавезан�је�да�применује�мере�БиЗНР.�Стара�
се�о�уређености�свог�радног�места.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�

рад�одговоран�је�руководиоцу�службе�
одржавања�возила�и�пословођи�одржавања.

4
Основно�

образовање
без

2.2.1.24.4 Перач

Обавља�послове�прања и�чишћења�возила�и�
механизације.�Врши�прање�мотора�и�делова.�

По�потреби�врши�подмазивање�возила�и�
контролу�уља�на�моторним�возилима.�Обавља�

чишћење�радних�просторија�службе�
одржавања�возила.�Пружа�физичку�помоћ�у�

извршавању�радних�задатака�осталих�
извршиоца�у�служби.�Одговоран је�за�

квалитетно�обављање�радних�задатака.�Одго-
воран�је�за�рационално�коришћење�радног�

времена,�материјала�и�осталих�ресурса�
предузећа.�Обавезан�је�да�примењује�мере�
БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�

пословођи�одржавања.

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.1.25.1
Перач�I 

категорије

Обавља�послове�прања�и�чишћења�возила�и�
механизације.�Врши�прање�мотора�и�делова.�

По�потреби�врши�подмазивање�возила�и�
контролу�уља�на�моторним�возилима.�Обавља�

чишћење�радних�просторија�службе�
одржавања�возила.�Пружа�физичку�помоћ�у�

извршавању�радних�задатака�осталих�
извршиоца�у�служби.�Одговоран�је�за�

рационално�коришћење�материјала�и�осталих�
ресурса�предузећа.�Обавезан�је�да�примењује�

мере�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу�службе�одржавања�возила�и�
пословођи�одржавања.

2
Основно�

образовање
без

2.2.2. СЛУЖБА�ЛОГИСТИКЕ�И�КОНТРОЛЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.2.26.7
Руководилац�

службе�
Руководи�процесом�подршке�експлоатације�и�

одржавања�возила�и�опреме.�Руководи�и�
1

Студије�првог�или�
другог�степена,�

1 год.
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2.2.2.46.4 Референт�

Констатује�остварење�радних�налога�на�улазу�у�
процес,� током� процеса� и� врши� завршну�
контролу.� Врши� евалуацију� остварења� процеса�
на� местима� предвиђеним� за� мерење� процеса�
тзв.� мерним� тачкама.� Доставља� извештаје� о�
контроли.� Нарочито� обавља� контролу� на� улазу�
процеса� ускладиштења.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� логистике� и�
контроле.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
техничког�
усмерења�

без

2.2.2.47.3
Сарадник�за�
улазну�
контролу�

На� основу� налога� руководиоца� службе�
логистике�и�контроле�или�координатора�службе�
и� на� основу� записа,� констатује� остварење�
радних налога�на�улазу�у�процес,�током�процеса�
и�врши�завршну�контролу.�Доставља�извештаје�
о�контроли.�Нарочито�обавља�контролу�на�улазу�
процеса� ускладиштења.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� руководиоцу� службе� логистике� и�
контроле.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења,�

без

2.2.2.48.6
Сарадник�за�
аутодијагностику

Обавља�контролу�техничке�исправности�возила�
и� дијагностицирање� свих� подсистема� на�
возилима.� Уређује� базу� података� у�
електронском� облику,� систематизује� податке� и�
израђује� извештаје� о�извршеном� превентивном�
одржавању� и� регистро-ваним� и� отклоњеним�
недостацима.� Израђује� дневне� извештаје� о�
извршеној� техничкој� контроли.� Врши� увиђај� у�
случају� хаварија� на� возилима� или� удеса� и�
заједно� са� лицем� задуженим� за� осигурање�
имовине� учествује� у� процесу� пријаве� штете� на�
возилима.� Контролише� квалитет� извршених�
радова� одржа-вања� возила� и� исправност�
пратеће� техничке� доку-ментације.� Својим�
потписом� верификује� техничку� исправност�
возила.�Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног� времена,� материјала� и� других� ресурса�
предузећа.� Одговоран� је� за� примену� мера�
БиЗнР.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три
године
електротехничког.,�
машинског�или�,�
пољопривредног�
смера

1�год.

2.2.2.49.4

Контролор�
техничке�
исправности�
возила�I�
категорије

Врши� контролу� техничке� исправности� возила.�
Израђује� дневне� извештаје� о� извршеној�
техничкој� контроли� возила.� Врши� увиђај� у�
случају� хаварија� на� возилима� или� удеса� и�
заједно� са� лицем� задуженим� за� осигурање�
имовине� учествује� у� процесу� пријаве� штете� на�
возилу.� Контролише� квалитет� извр-шених�
радова� на� одржавању� возила� и� исправност�
пратеће� техничке� документације.� Својим�
потписом�потврђује�техничку�исправност�возила.�
Одговоран� је� за� рационално� коришћење� мате-
ријала� и� других� ресурса� предузећа.� Одговоран�
је� за� примену�мера�БиЗнР.� За� потребе� процеса�
одржа-вања� може� управљати� моторним�
возилом� према� категорији� коју� поседује.�
Обавља� и� друге послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
техничког�
усмерења�

1�год.

2.2.2.50.3

Контролор�
техничке�
исправности�
возила�II
категорије

Врши� контролу� техничке� исправности� возила.�
Израђује� дневне� извештаје� о� извршеној�
техничкој� контроли� возила.� Врши� увиђај� у�
случају� хаварија� на� возилима� или� удеса� и�
заједно� са� лицем� задуженим� за� осигурање�
имовине� учествује� у� процесу� пријаве� штете� на�
возилу.�Контролише�квалитет�извршених�радова�

2

Трогодишње�
средње�
образовање
техничког�
усмерења

1�год.
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логистике�и�
контроле

организује�рад�службе,�координира�и�
сарађује�са�другим�радним�јединицама�и�

службама�предузећа.�Издаје�радне�задатке и�
неопходна�упутства�сарадницима�и�

контролише�извршење�истих.�Сарађује са�
осталим�организационим�деловима�

предузећа�у�вези�логистичке��подршке.�
Одговоран�је�за�правилно�функционисање�
службе�и�извршење�поверених�послова.�
Организује�и�управља�израдом�месечне�и�
годишње�анализе�коришћења�и�одржавања�

возила�и�механизације�предузећа.�Учествује�у�
изради�годишње�стратегије�осигурања�возила�

и�имовине.�Руководи�процесом�контроле�
техничке�исправности�возила,�улазне,�

процесне�и�завршне�контроле.�Обавља�и�
друге�послове по�налогу�руководиоца.�За�свој�
рад�одговоран�је�директору�сектора�техничког�

одржавања.

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�

наука

2.2.2.27.6

Инжењер�
сарадник
логистике�

транспорта

Обавља�послове�на�усавршавању�система�
транспорта��у�предузећу.�Одговоран�је�за�

формирање�интерне�библиотеке�упутстава�за�
експлоатацију. Анализира�квантитет�и�

квалитет�експлоатације�возила�и�опреме.�
Сарађује�са�руководиоцима�радних�јединица,�

служби�и�пословођама�у�циљу�повећања�
ефективности�процеса�подршке�транспорта.�
Учествује�у�изради�техничке документације�за�
потребе�спровођења�јавних�набавки�добара,�
услуга�и�сировина.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�
је�руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

2

Студије�првог��
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три��

године из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�

наука

без

2.2.2.28.6
Сарадник

за�осигурање�
возила

Обавља�послове�осигурања�предузећа,�
евидентира�и�прати�реализацију�захтева�за�
накнаду�осигураних�штетних�догађаја�(каско,�
лом�машина,�пожар,�крађа...)�на�имовини�

предузећа.�Сарађује�са�осталим�
организационим�целинама�у�предузећу�и�
организацијама�екстерно�у вези�обављања�
послова�осигурања.�Евидентира�и�ажурира�

радне�налоге,�извештаје�о�штети,�
саобраћајним�незгодама, екстерним�услугама,�
записе�о�процени�штете�и�расходу. Израђује,�

ажурира�и�евидентира�техничку�и�другу�
документацију�за�потребе�осигурања.�Обавља
послове�на�регистрацији�и�атестирању�возила�
и�радних�машина,�ажурира�картоне�возила�и�

контни�преглед�возила.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�логистике�и�

контроле.

1

Студије�првог��
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три��

године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�

наука

без

2.2.2.29.6

Сарадник
за�подршку�
одржавања�

возила

Врши�припрему�и�даје�предлог�појединачних�
норми�за�послове�одржавања�возила�и�

механизације�у�предузећу.�Анализира�радне�
учинке�по�утврђеним�нормативима�и�

предлаже�мере�за�њихово�побољшање.�
Израђује,�ажурира�и�евидентира�техничку�и�
другу�документацију�за�потребе�одржавања�
возила�и�механизације.�Израђује�дневне,�
недељне,�месечне�и�годишње�извештаје�из�
домена�одржавања�возила�и��механизације.�
Обавља�унос�и�ажурирање�радних�листи�

(трошковник).�Евидентира�ток�пнеуматика�и�
ажурира�њихово�нумерисање.�Води�

евиденцију�о�неисправности�кочионих�
система. Анализира�коришћење и�одржавање�
возила,�израђује�извеш-таје�превентивног�

1

Студије�првог��

степена,�

односно�
стечено�високо�

образовање�у�
трајању�од�три��

године�из�
научног�поља�

друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�

или�техничко�-
технолошких�

без
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на� одржавању� возила� и� исправност� пратеће�
техничке� документације.� Својим� потписом�
потврђује� техничку� исправност� возила.�
Одговоран� је� за� примену� мера� БиЗнР.� За�
потребе� процеса� одржавања� може� управљати�
моторним� возилом� према� категорији� коју�
поседује.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

2.2.2.51.3 Алатничар

Врши� прецизну� идентификацију� свих� врста�
алата� применом� шифарника� усклађеног� са�
књиговодством� предузећа.� Формира� и� води�
оперативну� магацинску� евиденцију,� прати�
промену� стања� алата� и� исту� усаглашава� са�
књиговодством.� Издаје� алат� на� коришћење,� на�
основу�вредносних�маркица.�Контролише�стање�
враћеног� алата� и� по� потреби� предузима�
одговарајуће�мере� у� случају� оштећења�алата� и�
повраћаја� неодговарајућег� алата.� Прати� стање�
исправности� алата� и� спроводи� активности� на�
обезбеђењу�потребног�асортимана,�квантитета�и�
квалитета� алата.� Евидентира,� прати� и� задужује�
новонаправљен� алат� у� сопственој� режији.�
Периодично� баждари� � мерни� алат.� Поправља�
алат,� уређаје� и� стабилне� машине� и� формира�
пратећу�документацију.�Одговоран�је�за�примену�
мера�БиЗнР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�логистике�и контроле.

4

Трогодишње�
средње�
образовање
техничког�
усмерења�

без

2.2.3. СЛУЖБА�ОДРЖАВАЊА�ОБЈЕКАТА�И�ИНСТАЛАЦИЈА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.3.52.7

Руководилац
службе�
одржавања�
објеката�и�
инсталација

Руководи� пословима� у� области� одржавања�
објеката�и�инсталација�предузећа.�Организује�и�
усклађује� процес� рада� у� служби.� Израђује� и�
предлаже�план�рада�службе.�Организује�интер-
венције� на� одржавању� објеката� и� инсталација�
на� основу� захтева� и� планова� рада.� Издаје�
радне� налоге� за� извршење� послова� и� радних�
задатака.� Стара� се� о� обезбеђивању� ресурса�
потребних�за�рад�службе.�Стара�се�о�извршењу�
плана� рада� службе.� Одговоран� је� за�
спровођење� радне� дисциплине� у� служби.�
Одговоран�је�за�примену�мера�заштите�на�раду�
у� служби.� Стара� се� о� примени� савремених�
технологија� у� области� одржавања� објеката� и�
инсталација.� Стара� се� о� примени� техничких�
прописа� у� извођењу� грађевинских� и� електро�
радова.� Стара� се� о� правилној� примени� мера�
БиЗнР.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
менаџмента� предузећа.� Одговоран� је�
директору� сектора� техничког� одржавања� за�
функционисање�службе�и�извршење�поверених�
послова.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
грађевинског,
електронског�
или
машинског�
смера

2�год.

2.2.3.53.6

Координатор�у�
служби�
одржавања�
објеката�и�
инсталација

Координира�радом�службе�одржавања�објеката�
и� инсталација� предузећа.� Обавља� послове�
руково-диоца� службе� у� његовом� одсуству.�
Стара�се�о�спровођењу��планова�рада�службе.�
Стара� се� о� правилној� примени� мера� БиЗнР� и�
правилном� коришћењу средстава� за� рад.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног� руководиоца.� За� свој� рад�

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године техничке�
струке

2�год.
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одржавања�и�већих�поправки.�Обавља�
послове�на�регистрацији�и�атестирању�возила�
и�радних�машина,�ажурира�картоне возила�и�

контни�преглед�возила.�Обавља�дневно�
ажурирање�потрошње�горива,�мазива�и�

осталог�материјала,�планира�превентивно�
одржавање�и�припрема�техничку�

документацију�превентивног�одржавања.�
Евидентира�требовања�материјала�и�

резервних�делова.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�
је�руководиоцу�службе логистике�и�контроле.

наука

2.2.2.30.4

Сарадник
за�подршку�
одржавања�

возила�I 
категорије

Aнализира�радне�учинке�по�утврђеним�
нормативима�и�предлаже�мере�за�њихово�

побољшање.�Израђује,�ажурира�и�евидентира�
техничку�и�другу�документацију�за�потребе�
одржавања�возила�и�механизације.�Израђује�

дневне,�недељне,�месечне�и�годишње�
извештаје�из�домена�одржавања�возила�и��
механизације.�Обавља�унос�и�ажурирање�
радних�листи�(трошковник).�Евидентира�ток�
пнеуматика�и�ажурира�њихово�нумерисање.�
Води�евиденцију�о�неисправности�кочионих�

система.�Анализира�коришћење�и�одржавање�
возила,�израђује извештаје�превентивног�
одржавања�и�већих�поправки.�Обавља�

послове�на�регистрацији�и�атестирању�возила�
и�радних�машина,�ажурира�картоне�возила�и�

контни�преглед�возила.�Обавља�дневно�
ажурирање�потрошње�горива,�мазива�и�

осталог�материјала,�планира�превентивно�
одржавање�и�припрема�техничку�

документацију�превентивног�одржавања.�
Евидентира�требовања�материјала�и�

резервних�делова.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�
је�руководиоцу�службе логистике�и�контроле.

1

Четворогодишњ
е�средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без

2.2.2.31.3

Сарадник
за�подршку�
одржавања�

возила�II
категорије

Израђује,�ажурира�и�евидентира�техничку�и�
другу�документацију�за�потребе�одржавања�
возила�и�механизације.�Израђује�дневне,�
недељне,�месечне�и�годишње�извештаје�из�
домена�одржавања�возила�и��механизације.�
Обавља�унос�и�ажурирање�радних�листи�

(трошковник).�Евидентира�ток�пнеуматика�и�
ажурира�њихово�нумерисање.�Води�

евиденцију�о�неисправности�кочионих�
система.�Анализира�коришћење�и�одржавање�

возила,�израђује�извештаје�превентивног�
одржавања�и�већих�поправки.�Обавља�

послове�на�регистрацији�и�атестирању�возила�
и�радних�машина,�ажурира�картоне�возила�и�

контни�преглед�возила. Обавља�дневно�
ажурирање�потрошње�горива,�мазива�и�

осталог�материјала,�планира�превентивно�
одржавање�и�припрема�техничку�

документацију�превентивног�одржавања.�
Евидентира�требовања�материјала�и�

резервних�делова.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца. За�свој�рад�одговоран�
је�руководиоцу�службе логистике�и�контроле.

1

Трогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без

2.2.2.32.6
Сарадник

за�подршку�рада�
возила

Припрема�и�даје�предлог�појединачних�норми�
за�експлоатацију�возила�и�механизације�

предузећа.�Анализира�факторе�експлоатације�
возила�и�опреме.�Израђује,�ажурира�и�

евидентира�техничку�и�другу�документацију�за�
потребе�коришћења�возила�и�механизације.�

Израђује�дневне,�недељне,�месечне��и�

1

Студије�првог��
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три��

године�из�научног�
поља�друштвено-

без
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одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
објеката�и�инсталација.

ОДЕЉЕЊЕ�ЗА�ОДРЖАВАЊЕ�ОБЈЕКАТА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.3.54.6
Шеф�одељења�
за�одржавање�
објеката

Руководи� пословима� у� области� одржавања�
објеката�и�инсталација�предузећа.�Организује�и�
усклађује� процес� рада� у одељењу.� Израђује� и�
предлаже� план� рада� одељења.� Организује�
интер-венције�на�одржавању�објеката�на�основу�
захтева.�Издаје�радне�налоге�за�извршење�пос-
лова� и� радних� задатака.� Стара� се� о�
обезбеђивању� ресурса� потребних� за� рад�
одељења.� Стара� се� о� извршењу� плана� рада�
одељења.� Одговоран� је� за� спровођење� радне�
дисциплине� у� одељењу.� Одговоран� је� за�
примену� мера� заштите� на� раду� у� одељењу.�
Стара� се� о� примени� савремених� технологија� у�
области� одржавања� објеката.� Стара� се� о�
примени� техничких� прописа� у� извођењу�
грађевинских� радова.� Стара� се� о� правилној�
примени� мера� БиЗнР.� Анализира� техничке� и�
оперативне� проблеме� у� раду� и� предлаже�
потенцијална� решења� у� домену� одржавања.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�менаџмента�
предузећа.� Одговоран� је� руководиоцу� службе�
одржавања� објеката� и� инсталација� за�
функционисање� одељења� и� извршење�
поверених�послова.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године
техничке�струке

2�год.

2.2.3.55.6
Сарадник
за�хортикултуру

Одговоран� је� за� одржавање� зелених� површина�
у�кругу�предузећа, као�и�за�одржавање�декора-
тивног� зеленила� у� пословним� просторијама.�
Организује� рад� на� одржавању� зеленила� у�
складу� са� својим� стручним� знањима� и�
програмом� рада�службе.�Одговара� за� квалитет�
предложених� решења� и� изведених� радова� у�
домену� одржавања� зеленила.� Стара� се� о�
правилној� примени� мера� БиЗнР.� Стара� се� о�
примени�прописа�у�извођењу�радова.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој�
рад�одговоран�је�шефу�одељења�за�одржавање�
објеката.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године
Пољопривредног�
смера.

без

2.2.3.56.4
Грађевински�
радник

Обавља� послове� грађевинске� струке� на�
изградњи� и� адаптацији� објеката.� Ради� на�
рушењу�и�уклања-њу�објеката.�По�потреби�води�
грађевинску� групу� и� одговара за� њен� рад.�
Примењује� мере� БиЗНР� и� користи� лична�
заштитна�средства.�Одговоран�је�за�рационално�
коришћење� радног� времена,� мате-ријала� и�
осталих� ресурса� предузећа.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран� је� шефу� одељења� за� одржавање�
објеката.

1

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

општег�смера

без

2.2.3.57.3 Водоинсталатер

Обавља�водоинсталатерске�послове�приликом�
изградње�и�адаптације�објеката�као�и�приликом�
интервенција� на� захтев.� Одржава� постојећу�
водоводну� и� канализациону� инсталацију� и�
хидрантску� мрежу� на� свим� локацијама�
предузећа.� Примењује� мере� БиЗнР� и� користи�
лична� заштитна� средства.�За� потребе� процеса�
одржавања� може� управљати� моторним�
возилом� према� категорији� коју� поседује.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�радног�
времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

1

Трогодишње�
средње�
образовање
техничког
усмерења,�
водоинсталатер

без
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годишње�извештаје�о�коришћењу�возила�и
механизације.�Анализира�тахографске�

листиће�након�коришћења�и�врши�поређење�
са�подацима�из путних�налога.�Стара�се�о�

спровођењу�поступка�еталонирања�
тахографских�уређаја�на�возилима�предузећа.�

Формира�фотоархив�возила�и�штетних�
догађаја�на�њима.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

хуманистичких, 
природно-

математичких�или�
техничко�-

технолошких�
наука

2.2.2.33.6
Сарадник�за�
контролу�
процеса

На�основу�налога�руководиоца�службе�
логистике�и�контроле�или�координатора�
службе�и�на�основу�записа,�констатује�

остварење�радних�налога�на�улазу�у�процес,�
током�процеса�и�врши�завршну контролу.�
Врши�евалуацију�остварења�процеса�на�

местима�предвиђеним�за�мерење�процеса.�
Извештава�о�контроли.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�логистике�и�

контроле.

1

Студије�првог��
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три��

године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�

наука

без

2.2.2.34.4
Референт за�

улазну�контролу

На�основу�налога�руководиоца�службе�
логистике�и�контроле�или�координатора�
службе�и�на�основу�записа,�констатује�

остварење�радних�налога�на�улазу�у�процес,�
током�процеса�и�врши�завршну�контролу.�
Доставља�извештаје�о�контроли.�Нарочито�

обавља�контролу�на�улазу�процеса�
ускладиштења.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�логистике�и�контроле.

2

Трогодишње�
или�

четворогодишњ
е�средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без

2.2.2.35.4

Контролор�
техничке�

исправности�
возила�I�
категорије

Врши�контролу�техничке�исправности�возила.�
Израђује�дневне�извештаје�о�извршеној�
техничкој�контроли�возила.�Врши�увиђај�у�
случају�хаварија�на�возилима�или�удеса�и�
заједно�са�лицем�задуженим�за�осигурање�

имовине�учествује�у�процесу�пријаве�штете�на�
возилу.�Контролише�квалитет�извршених�
радова�на�одржавању�возила�и�исправност�
пратеће�техничке�документације.�Својим�
потписом потврђује�техничку�исправност�
возила.�Одговоран�је�за�рационално�

коришћење�материјала�и�других�ресурса�
предузећа.�Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР.�За�потребе�процеса�одржавања�може�
управљати�моторним�возилом�према�

категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�логистике�и�

контроле.

4

Трогодишње�
или�

четворогодишњ
е�средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без

2.2.2.36.4
Магационер

алата

Врши�прецизну�идентификацију�свих�врста�
алата�применом�шифарника�усклађеног�са�
књиговодством�предузећа.�Формира�и�води�
оперативну�магацинску�евиденцију,�прати�
промену�стања�алата�и�исту�усаглашава�са�

књиговодством.�Издаје�алат�на�коришћење,�на�
основу�вредносних�маркица.�Контролише�

стање�враћеног�алата�и�по�потреби�предузима�
одговарајуће�мере�у�случају�оштећења�алата�и�
повраћаја�неодговарајућег�алата.�Прати�стање�
исправности�алата�и�спроводи�активности�на�
обезбеђењу�потребног�асортимана,�квантитета�

и�квалитета�алата.�Евидентира,�прати�и�
задужује�новонаправљен�алат�у�сопственој�
режији.�Периодично�баждари��мерни�алат.�

3

Трогодишње�
или�

четворогодишњ
е�средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без
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руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је� шефу�
одељења�за�одржавање�објеката.

2.2.3.58.4
Молер

Обавља� молерске� и� молерско-фарбарске�
послове� приликом� изградње� и� адаптације�
објеката�као�и�приликом�интервенција�на� захтев.�
Обавља� кречење� и� фарбање� просторија� и�
фарбање�столарије�према�плану�рада�службе.�По�
потреби� пружа� физичку� помоћ� приликом�
грађавинских� радова.� Примењује� мере� БиЗнР� и�
користи� лична� заштитна� средства.� Одговоран� је�
за� рационално� коришћење� радног� времена,�
материјала� и� осталих� ресурса� предузећа.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу� руководиоца.�
За� свој� рад� одговоран� је� шефу� одељења� за�
одржавање�објеката.

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње
образовање�
општег�смера

без

2.2.3.59.4

Администратор�за�
одржавање�
објеката

Комплетира�и�формира�архиву�техничке�и�остале�
документације� из� делатности� службе�одржавања�
објеката.�Израђује�дневни�и�периодични�извештај�
о� раду� службе� одржавања� објеката.� Прима�
захтеве� за� интервенцијама� на� објектима�
предузећа� и� обавештава� шефа� службе� о�
приспелим� захтевима.� Води� евиденцију� радних�
налога� као� и� евиденцију� захтева� за�
интервенцијама.�Води�евиденцију�радног�времена�
запослених�у�служби.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руковод.�сл.�одржав.�објеката.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�или�
техничког�
усмерења�

без

2.2.3.60.3 Радник�на�
одржавању�
зеленила

Обавља� послове� на� одржавању,� формирању
зелених�површина�и� одржавању�саксијског�цвећа�
у� пословним� просторијама.� Примењује� мере�
БиЗнР� и� користи� лична� заштитна� средства.
Oдговоран� је� за� рационално� коришћење� радног�
времена,� материјала� и� осталих� ресурса�
предузећа.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је� шефу�
одељења�за�одржавање�објеката�и��сараднику�за�
хортикултуру.

2

Трогодишње�
средње�
образовање
пољопривредног�
или�општег�
усмерења�

Без

2.2.3.61.1
Помоћни�
радник�на�
одржавању�
зеленила

Обавља� послове� на� одржавању,� формирању
зелених�површина�и�одржавању�саксијског�цвећа�
у� пословним� просторијама.� Примењује� мере�
БиЗнР� и� користи� лична� заштитна� средства.
Oдговоран� је� за� рационално� коришћење�
материјала� и� осталих� ресурса� предузећа.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу� руководиоца.�
За� свој� рад� одговоран� је� шефу� одељења� за�
одржавање� објеката� и� � сараднику� за�
хортикултуру.

1

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�

Без

ОДЕЉЕЊЕ�ЗА�ЕЛЕКТРО-ОДРЖАВАЊЕ

2.2.3.62.6

Шеф� одељења�
електроодржавања

Руководи� пословима� у� области� одржавања�
електро-опреме� и� електричних� инсталација� у�
предузећу.�Организује� и� усклађује� процес� рада� у�
служби.� Израђује� и� предлаже� план� рада�
одељења.� Организује� интервенције� на�
одржавању� електричних� уређаја� и�
електроинсталација� у� објектима� предузећа� на�
основу�плана�одржавања�и�појединачних�захтева.�
Издаје� радне� налоге� за� извршење� послова� и�
радних�задатака.�Контактира�екстерне�сервисе�за�
потребе� електро-одржавања.� Стара� се� о�

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године
електронског�
или�електро-
техничког�смера

2�год.
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Поправља�алат,�уређаје�и�стабилне�машине�и�
формира�пратећу�документацију.�Одговоран�је�

за�примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�руководиоца. За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�логистике�и�

контроле.

2.2.3. СЛУЖБА�ОДРЖАВАЊА�ОБЈЕКАТА, ИНСТАЛАЦИЈА�И МОБИЛИЈАРА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.3.37.7

Руководилац
Службе�

одржавања�
објеката, 

инсталација
и�мобилијара

Руководи�пословима одржавања�објеката,�

инсталација�и�мокбилијарa. Oрганизује�

распоред�рада�запослених�у�служби. Издаје�

радне�налоге�за�извршење�послова�и�радних�

задатака.�Предлаже�набавку�опреме�и�

средстава�потребних�за�обављање�послова�у�

служби.�Учествује�у�изради�одлука�и�

нормативних�аката�из�делокруга�рада�службе. 

Учествује�у�формирању�тендерске�

документације�везане�за�набавку�опреме�и�

средстава�за�рад.�Учествује�у�организовању�и�

прати�обуке�и�стручно�усавршавање�

запослених�у�служби.�Организује�послове�

уређења�и�одржавања урбаних�и�дечијих�

мобилијара.�Учествује�у�припреми�и�изради��

Програма�одржавања�урбаног�и�дечијег�

мобилијара�и�одговоран�је�за�реализацију

наведеног�програма.�Организује�послове�

одржавања�објеката�и�инсталација�у�служби.

Израђује�план�рада�послова�одржавања�

објеката�и�инсталација.�Стара�се�о�примени�

техничких�прописа�у�извођењу�грађевинских�и�

електро�радова.�Стара�се�о�примени�мера��

БиЗНР.�Одговоран�је�директору�сектора�

техничког�одржавања�за�фунционисање�

службе�и�извршење�поверених�послова. За�

свој�и�рад�службе�одговоран је�директору�

сектора�техничког�одржавања и�извршном�

директору�за�техничке�послове.

1

Студије�првог�
или другог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�

године�из
научног�поља
друштвено-

хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

1�год.
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обезбеђивању�ресурса�потребних�за�рад�службе.�
Стара� се� о� извршењу� плана� рада� одељења.�
Одговоран�је�за�спровођење�радне�дисциплине�у�
одељењу.�Одговоран�је�за�примену�мера�заштите�
на� раду� у� одељењу.� Стара� се� о� примени�
савремених� технологија� у� области� електро-
одржавања.� Анализира� техничке� и� оперативне�
проблеме� у� раду� и� предлаже� потенцијална�
решења�у�домену�електро-одржавања.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� менаџмента� предузећа.�
Одговоран� је� руководиоцу� службе� одржавања�
објеката� и� инсталација� за� функционисање�
одељења�и�извршење�поверених�послова.

2.2.3.63.4

Пословођа�

Оперативно� организује� послове� одржавања�
електро� инсталација,� расхладне� технике,� копир�
апарата� и� ПТТ� опреме.� Ради� на� пословима�
припреме� радних� налога,� налога� за� поправку� и�
интервенцију� у� надлежности� службе� електро-
одржавања.� Учествује� у� изради� планова� превен-
тивног� одржавања� специфичне� електронске�
опреме.� Одговоран� је� за� оперативно� извршење�
радних�налога.�Врши�надзор�над�радом�екстерних�
сервиса.� Израђује� спецификацију� резервног�
материјала� за� нормално� одвијање� послова�
одржавања� расхладне� технике,� ПТТ� и� копир�
апарата.�Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
материјала� и� осталих� ресурса� предузећа.�
Одговара�за�квалитет�изведених�радова�у�домену�
електро-одржавања.� Стара� се о� правилној�
примени� мера� БиЗнР.� Стара� се� о� примени�
техничких�прописа�у�извођењу�радова.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�шефу�одељења�електро-одржавања.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
електротехничког�
усмерења�

1 год.

2.2.3.64.3

Сервисер�
електро-опреме� I�
категорије

Обавља�послове�на�поправци�и�сервисирању�ПТТ�
инсталација� и� уређаја.� � Врши� поправку� и�
сервисирање� електронских� склопова� и� подскло-
пова.� Ради� на� поправци� копирних� апарата.� Води�
евиденцију� о� урађеним� пословима.� Примењује�
мере� БиЗнР� и� користи� личну� заштитну� опрему.�
Одговоран� је� за� рационално� коришћење� радног�
времена,� материјала� и� алата.� Прави� скице� и�
цртеже� одређених� детаља� и� шема� из� стручне�
области.�Стара�се�о�примени�техничких�прописа�у�
извођењу�радова.�За�потребе�процеса�одржавања�
може� управљати� моторним� возилом� према�
категорији�коју�поседује.�Обавља�и�друге�послове�
по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
шефу�одељења�електро-одржавања.

1

Трогодишње�
средње�
образовање
техничког�
усмерења,
телекомуни-
кација,�електро,�
машински�или�
сервисер�ПТТ�
опреме

без

2.2.3.65.4

Сервисер�
расхладне�
технике

Врши� поправку� и� сервисирање� уређаја� и� инста-
лације�расхладне�технике.�Води�евиденцију�о�ура-
ђеним� пословима.� Примењује� мере� БиЗнР� и�
користи� личну� заштитну� опрему.� За� потребе�
процеса� одржавања� може� управљати� моторним�
возилом� према� категорији� коју� поседује.� Приме-
њује� мере� заштите� животне� средине.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�шефу�одељења�електро-одржавања.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
електротехничког�
усмерења,�
техничар�

расхладне�технике

без

2.2.3.66.4 Електричар

Обавља� радове� на� изградњи,� поправци� и� серви-
сирању�инсталација�и� уређаја� „јаке“�струје.�Посе-
дује� уверење� за� рад� на� висини� и� управљање�
подизном�платформом.�Примењује�мере�БиЗнР�и�
користи� личну� заштитну� опрему.� За� потребе�
процеса� одржавања� може� управљати� моторним�
возилом�према�категорији�коју�поседује.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�шефу�одељења�електро-одржавања.

3

Четворогодишње�
средње�
образовање�
електротехничког�
усмерења,�
електричар,�
уверење�о�
положеном�испиту�
за�руковање�

без
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2.2.3.38.7

Координатор�у�
служби�

одржавања�
објеката,

инсталација и�
мобилијара

Координира�радом�службе�за�уређење�

мобилијара�и�одржавање�објеката�и�

инсталација��предузећа.�Обавља�послове�

руководиоца�службе�у�његовом�одсуству. 

Стара�се�о�спровођењу�планова�и�програма�

рада�службе.�Прати�рад�пословођа�у�служби. 

Одговоран�је�за�спровођење�радне�

дисциплине�у�служби.�Стара�се�о�примени�

мера�за�БиЗНР и�правилном�коришћењу�

средстава�за�рад.�Сарађује�са�надлежним�

органима, по�одобрењу�непосредног�

руководиоца,�ради�реализације�планова�

јединице.�Одговоран�је�руководиоцу�службе�

за�свој�рад.

1

Студије�првог�

или�другог�

степена,�

односно�

стечено�високо�

образовање�у�

трајању�од�три�

односно�четири�

године�из�

научног�поља�

друштвено-

хуманистичких,�

природно-

математичких�

или�техничко�-

технолошких�

наука

без

2.2.3.39.7

Стручни�
сарадник���за�

послове�
уређења�и�
одржавања�
мибилијара, 

објеката�и�
инсталација

Учествује�у�изради�програма�уређења�и�

одржавања�мобилијара.�Прати�реализацију�

програма�уређења�и�одржавања�мобилијара. 

Ради�анализу�и�планира�потребе�запослених�

у�смислу�опреме�и�средстава�за�рад.�Ради�на�

формирању�интерних�налога�везаних�за��

уређење�и�одржавање�мобилијара�и�

одржавања�објеката�и�инсталација.�Учествује�

у�формирању�тендерске�документације�

везане�за�набавку�опреме�и�средстава�за�рад. 

Учествује�у�изради плана��за�послове�

одржавања�објеката�и�инсталација�на�свим�

локацијама�у�предузећу.�Анализира�техничке�

и�оперативне�проблеме�у�раду�и�предлаже�

потенцијална�решења�у�домену�одржавања�

објеката�и�инсталација.�Води�евиденцију�о�

радном�времену�запослених у�координацији�

са�сарадницима.�Стално�координира�са�

сарадницима�везано�за радни�процес�на�

дневном�нивоу.�Припрема�дневне,�недељне,�

месечне�и�годишње�извештаје�о�раду�и

доставља�их�руководиоцу службе.�Обавља�

све�административне�послове�по�налогу

руководиоца.�Израђује�захтеве�за�требовања,

набавку�и�рачуне�у�домену�службе�у�

пословном�софтверу.�Обавља�и�друге�

послове,�по�налогу�непосредног�руководиоца.

2

Студије�првог�

или�другог�

степена,�

односно�

стечено�високо�

образовање�у�

трајању�од�три�

односно�четири�

године�из�

научног�поља�

друштвено-

хуманистичких,�

природно-

математичких�

или�техничко�-

технолошких�

наука

без
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инсталацијом�
централног�грејања

2.2.3.67.3

Руковалац�
централног�
грејања

Рукује�системом�централног�грејања�у�преду-зећу.�
Стара� се� о� исправности� и� правилном� раду�
целокупног� система� центарлног� грејања� и�
мернорегулационих� група� у� котларници.�
Примењује� мере� ЗоП,� БиЗнР� и� користи� лична�
заштитна� средства.� Одговоран� је� за� рационално�
коришћење� радног� времена,� материјала� и�
осталих� ресурса� предузећа.�Стара� се� о� примени�
мера� заштите� животне� средине� у� делокругу� свог�
радног�места.�У�грејној�сезони�радно�је�ангажован�
према� решењу� о� прерасподели� радног� времена.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу� руководиоца.�
За�свој�рад�одговоран�је�шефу�одељења�електро-
одржавања.

1

Трогодишње�
средње�
образовање
техничког�
усмерења,
инсталатер�
грејања,�уверење�
о�положеном�
испиту�за�
руковање�
инсталац.�
централног�
грејања

без

2.2.3.68.4

Администратор за�
електрoодржа-
вање

Комплетира� и� формира� архиву� техничке� и�
остале� документације� из� делатности� службе�
електро-одржавања.� Израђује� дневни� и�
периодични� извештај� о� раду� службе� електро-
одржавања.� Прима� захтеве� за� интервенцијама�
на� ПТТ� и� електро� инсталацијама,� расхладној,�
ПТТ� и� електро� опреми� у� предузећу� и�
обавештава� шефа� службе� о� приспелим�
захтевима.� Води� евиденцију� радних� налога� као�
и� евиденцију� захтева� за� интервенцијама.� Води�
евиденцију� радног� времена� запослених� у�
служби.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је� шефу�
одељ.�електро-одржавања.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења

без

2.2.4. СЛУЖБА�УСКЛАДИШТЕЊА

2.2.4.69.6

Руководилац�
службе�

Руководи� пословима� ускладиштења� мешовите�
робе,� енергената,� заштитне� опреме� и� залиха�
уопште� у� предузећу.� Организује� и� усклађује�
процес� рада� у� служби.� Одговоран� је� за� функ-
ционисање�централног�магацина,�као�и�магацина�
горива� и� мазива,� магацина� заштитне� опреме� и�
магацина� резерве.� Израђује� планове� набавке�
потребних� артикала,� енерге-ната� и� мешовите�
робе� уопште,� на� режиму� залиха� за� потребе�
нормалног�функционисања�предузећа.�Формира�и�
прати� нивое� резерви� робе� на� залихама.� Води�
рачуна� о� исправности� токова� пратеће� докумен-
тације� робе� која� улази� односно� излази� из� мага-
цина.� Одговоран� је� за� сарадњу� са� рачуно-
водством�у�делу�шифрирања�артикала�и�компле-
тирања� документације.� Одговоран� је� за� рад�
интерне� бензинске� пумпе� у� предузећу.� Издаје�
радне� налоге� за� извршење� послова� и� радних�
задатака.� Прати� законске� прописе� у� области�
ускладиштења,�а� поготово� оне� који�се� односе� на�
смањење� ризика� од� негативног� дејства� одређе-
них� материјала� на� околину.� � Стара� се� о� обезбе-
ђивању�ресурса�потребних�за�рад�службе.�Стара�
се�о�извршењу�плана�рада�службе.�Одговоран� је�
за� примену� мера� заштите� на� раду� у� служби.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� менаџмента
предузећа.� Одговоран� је� директору� сектора�
техничког�одржавања�за�функциони-сање�службе�
и�извршење�поверених�послова.

1

Високо�
образовање првог�
степена,��у�
трајању�од�три�
године�машинске,�
економске�или�
техничке�струке

2�год.

2.2.4.70.4
Координатор

Врши� пријем� и� издавање� мешовите� робе� и�
одговоран� је� за� материјално� и� финансијско�
задужење� залиха� у� магацину.� Врши� књижење�
улаза� и� излаза� робе.� Сачињава� записник� о�
квантитативно - квалитативном� пријему� мешо-

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
техничког�или�
економског�

2��год.

47 

2.2.3.40.6

Сарадник за�

послове�

уређења�и�

одржавања�

мобилијара, 

објеката�и�

инсталација

Прима свакодневне налоге од координатора
и непосредног руководиоца и организује рад
на пословима уређења и организовања
мобилјара и одржавања објеката и
инсталација.�Стално�контролише�рад�

запослених.�Стара�се�о�примени�мера�за�
БиЗНР�запослених.�Обучава�запослене�

ради унапређења�радног�процеса.�Одговара�
координатору�и�руководиоцу�за�испуњавање�

задатих�рокова.�Одговара�за�квалитет�
послова�и�радну�дисциплину.�Учествује�у�
изради�програма�уређења�и�одржавања�
мобилијара.�Обавља�и�друге�послове�по

налогу�непосредног�руководиоца.

2

Студије�првог�

степена�

односно�

стечено�високо�

образовање у�

трајању�од�три

године�из�

научног�поља�

друштвено-

хуманистичких,�

природно-

математичких�

или�техничко�-

технолошких�

наука

без

2.2.3.41.4 Столар

Обавља�столарске�послове�приликом�

изградње�и�адаптације�објеката,�као�и�

приликом�интервенција�на�захтев. Одржава�

постојећу�столарију�и�елементе�пословног�

ентеријера�на�свим�локацијама�предузећа. 

Самостално�ради�на�столарским�машинама. 

Израђује�штафне�за�клупе�и�обавља�све�

столарске�послове�везане�за�уређење�и�

одржавање�мобилијара.�Примењује�све мере�

за�БиЗНР и�користи�лична�заштитна�

средства.�Ради�послове�монтаже�на�терену. 

Управља�моторним�возилима, за�потребе�

службе, према�категорији�коју�поседује. 

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца. За�свој�рад�

одговоран�је�сарадницима.

3

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без

2.2.3.42.1 Фарбар

Обавља�фарбраско�лакирерске�послове�на�

свим�дечијим�и�урбаним��мобилијарима.�По�

потреби�обавља�и�молерске�послове�

приликом�изградње�и�адаптације�објеката,�

као�и�приликом�интервенција�на�захтев. 

Обавља�фарбање�и�кречење�просторија�и�

фарбање�столарије�према�плану�рада�

службе.�Пружа�физичку�помоћ�приликом

извођења грађевинских�радова.�Ради�

послове�монтаже�на�терену.�Одговоран�је�за

рационално�коришћење�радног�времена,�

материјала�и�осталих�ресурса�предузећа. 

Примењује�мере�БиЗНР�и�користи�лична�

заштитна�средства.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.�За�свој�

рад�одговоран�је�сарадницима.

1

Основно�
образовање� без

2.2.3.43.4 Монтажер

Врши�чишћење�јавних�површина, пре�

монтаже�на�јавним�површинама.�По�потреби�

пружа�физичку�помоћ�приликом�грађевинских�

радова Обавља�све�послове�монтаже на�

терену�и�у�кругу�предузећа.�Обавља�послове�

репарације��корпи.�Чисти�и�одржава�радне�

просторије�и�пере�радне�машине.�Примењује�

све�мере�за�БиЗНР и�користи�лична�заштитна�

средства.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

4

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

без
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послова�у�
централном�
магацину

вите� робе� у� тренутку� испоруке.� Стара� се�
исправном�чувању�приспеле�мешовите�робе�како�
би� она� задржала� своје� употребне� перформансе.�
Усаглашава� своју� документацију� са� књиго-
водственом.� Врши� дневну� контролу� издавања� и�
пријема�робе�са�магационерима.�Обавља�и�друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�ускладиштења.

усмерења�

2.2.4.71.4
Координатор�
магацина�горива�и�
мазива

Врши� пријем� и� издавање� горива� и� мазива.�Одго-
воран� је� за�материјално�и�финансијско� задужење�
горива�на�нивоу�предузећа.�Врши�књижење�улаза�
и� излаза� горива.� Организује� за� рад� на� интерној�
бензинској� пумпи� у� предузећу.� Одговоран� је� за�
правилно�руковање�системима�за�издавање�гори-
ва� и� мазива.� Сачињава� записник� о� квантита-
тивно-квалитативном� пријему� горива� и� мазива�
дневно.� Свакодневно� упознаје� са� приспелом� и�
новоформираном� документацијом� претпостав-
љеног.� Свакодневно� усаглашава� своју� докумен-
тацију� са� књиговодственом.� Врши� дневну� конт-
ролу� издавања� и� пријема� и� организује� исправну�
дневну� примопредају� стања� горива� и� мазива�
између� магационера.� Одговоран� је� за� израчу-
навање� евапорационих� губитака� горива� према�
званичним�актуелним�упутствима.�Обавља�и�друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран�је руководиоцу�службе�ускладиштења.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења,
стручни�испит�за�
руковање�
опасним�
материјама

2��год.

2.2.4.72.4

Магационер�
централног
магацина

Врши� пријем� материјала� и� исти� сортира� на�
одговарајућем� месту� у� магацину/магацину�
резерве.� Свакодневно� се� стара� о� исправности�
робе� приспеле� у� магацин� како� иста� не� би�
изгубила� своја� употребна� својства.� Врши�
издавање�материјала�на�основу�одобреног�налога�
за�требовање�материјала.�Одговоран� је�за�стање�
залиха� у магацину.� Одговоран� је� за� правилно�
шифрирање� документације� односно� приспеле�
робе� у� магацин.� Преузима� приспелу�
документацију� упоређује� са� физичким� стањем�
приспеле� робе,� шифрира� и� врши� тачан� унос�
података� у� рачунар.� Одговоран� је� за� дневну�
ажурност� података о� приспелој� роби.� Врши�
прецизну� идентификацију� свих� врста� алата�
применом� шифарника� усклађеног са�
књиговодством� предузећа.� Формира� и� води�
оперативну�магацинску�евиденцију�прати�промену�
стања� алата� и� исту� усаглашава� са�
књиговодством.� Издаје� алат� на� коришћење� на�
днавном� нивоу.� Контролише� стање� враћеног�
алата�и�по�потреби�предузима�одговарајуће�мере�
у� случају� оштећења� алата� и� повраћаја�
наодговарајућег�алата.� �Одговоран� је� за�примену�
мера� БиЗнР.� Обавља� и� друге послове� по� налогу�
руководиоца. За свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу Службе ускладиштења.

4

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�
образовање�
општег�смера

без

2.2.4.73.3 Магационер�
резерве

Врши� пријем� материјала� и� исти� сортира� на�
одговарајућем� месту� у� магацину� резерве.� Стара�
се� о� исправном� чувању� приспелог� материјала.�
Врши� издавање� материјала� који� се� налази� на�
залихама� у� магацину� резерве.� Одговоран� је� за�
стање� залиха� у� магацину.� Одговоран� је� за�
правилно�шифрирање�документације� и�приспеле�
робе.�Преузима�документацију�и�врши�тачан�унос�
података� у� рачунар.� Одговоран� је� за� дневну�
ажурност� података.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу� руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�ускладиштења.

6

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког�или�
економског�
усмерења�

без
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непосредног�руководиоца. За�свој�рад�

одговоран�је�пословођама.

техничког смера

2.2.3.44.4
Бравар

Обавља�браварске�послове�за�потребе

одржавања�објеката��у��предузећу.�Обавља�

браварске�послове�на�елементима�урбаних�и�

дечијих�мобилијара.�Рукује�апаратом�за�

електро�– заваривање.�Примењује�све�мере�

за�БиЗНР и�користи�лична�заштитна�

средства.�Ради�послове�монтаже�на�терену. 

По�потреби�пружа�физичку�помоћ�приликом�

грађевинских�радова.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца. 

Управља�моторним�возилима за�потребе�

службе, према�категорији�коју�поседује.�За

свој�рад�одговоран�је�сарадницима.

1

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без

2.2.3.45.4
Грађевински�

радник

Обавља�послове�грађевинске�струке�на�
изградњи�и�адаптацији�објеката.�Ради�на�
рушењу�и�уклањању�објеката.�Ради�

подополагачке�послове.�По�потреби�води�
грађевинску�групу�и�одговара�за�њен�рад.�
Примењује�мере�БиЗНР�и�користи�лична�
заштитна�средства.�Одговоран�је�за�

рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�За�

потребе�процеса�одржавања�може�
управљати�моторним�возилом�према�

категорији�коју�поседује. По�потреби�обавља�
грађевинске�послове�малтерисања,�зидања,�
израде�елемената�од�бетона�и�армираног
бетона,�као и�керамичарске�радове�на�
облагању�зидова�и�подова. Обавља��

фарбарске�послове�за�потребе�радних�
задатака�везаних�за�уређење�и�одржавање�
мобилијара. Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�руководиоца.

2

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без

2.2.3.46.4 Водоинсталатер

Обавља�водоинсталатерске�послове�
приликом�изградње�и�адаптације�објеката�као�
и�приликом�интервенција�на�захтев.�Одржава�

постојећу�водоводну,�канализациону�
инсталацију�и�хидрантску�мрежу�на�свим�
локацијама�предузећа.�Примењује�мере�

БиЗНР�и�користи�лична�заштитна�средства.�
Врши�замену�и�поправку�котловских�вентила�

и�славина.�Одговоран�је,�прати�и�води�
евиденцију�водоинсталатерског�материјала�у�
приручном�магацину.�За�потребе�процеса�
одржавања�може�управљати�моторним�
возилом�према�категорији�коју�поседује.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног�времена,�материјала�и�осталих�

ресурса�предузећа.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�

је�непосредном�руководиоцу..

2

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без

2.2.3.47.4 Молер

Обавља�молерске�и�молерско - фарбарске�
послове�приликом�изградње�и�адаптације�
објеката�као�и�приликом�интервенција�на�
захтев.�Обавља�кречење и�фарбање�

просторија�и�фарбање�столарије�према�плану�
рада�службе.�По�потреби�пружа�физичку�
помоћ�приликом�грађавинских�радова�или�
уклањања.�Обавља�претходне,�припремне�и�
завршне�радове за�молерско�фарбарске�
послове (нпр.�пајање�прашине,�чишћење,�

2

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без
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2.2.4.74.4
Магационер�
горива�и�мазива

Врши�пријем� горива�и�мазива� на� интерној� пумпи�
предузећа.�Врши�свакодневно�издавање�горива�и�
мазива�и�одговоран�је�за�тачност�количина�које�су�
предмет� издавања.� Свакодневно� предаје�
приспелу� и� новоформирану� документацију� о�
пријему� и� издавању� горива� и� мазива� пословођи�
магацина� горива� и� мазива.� Одговоран� је� за�
правилно� руковање� системима� за� издавање�
горива� и� мазива.� Примењује� све� заштитне� и�
противпожарне� мере� у� свакодневном� раду.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�
руководиоцу�службе�ускладиштења.

3

Четворогодишње�
средње�
образовање�
техничког�или�
економског�
усмерења,�
стручни�испит�за�
руковање�
опасним�
материјама

без

2.2.4.75.3

Руковалац�
машине�за�
хемијско�
чишћење

Рукује�машином�за�прање�и�машином�за�хемијско�
чишћење� заштитне� опреме� у� складу� са�
одговарајућим� упутствима�и� према�плану� одржа-
вања� заштитне� опреме.� Врши� превентивно�
одржавање�машине�за�хемијско�чишћење.�Прима�
и� издаје� заштитну� опрему.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� руководиоца.� За� свој� рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�ускладиштења.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења,�
стручни�испит�за�
руковање�
машином�за�
хемијско�
чишћење

без

2.2.4.76.3

Издавалац�и�
одржавалац�
заштитне�опреме

Врши� пријем� заштитне� опреме� у� магацин.�
Преузима� пратећу� документацију� и� врши� тачан�
унос� података� на� рачунару.� Издаје� налог� за�
издавање� заштитне� опреме� према� правилнику� о�
личним� заштитним� средствима.� Води� евиденцију�
о�задужењу�радника�личном�заштитном�опремом.�
Врши� издавање� личне� заштитне� опреме�
радницима.� Ради� на� одржавању� личне� заштитне�
опреме.� Врши� прање� заштитне� опреме� и�
правилно�складиштење�и�чување�исте.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�руководиоцу�службе�ускладиштења.

3

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког,�
текстилног�или�
општег�смера

без

2.2.4.77.4 Администратор�за�
ускладиштење

Преузима� документацију� и� врши� тачан� унос�
података� у� рачунар.� Врши� сравњање� докумен-
тације� са� материјалним� књиговодством.� Одго-
воран� је� за� правилно� вођење� и� проток� доку-
ментације.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је� руково-
диоцу�службе�ускладиштења.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег,�техничког,
економског�
усмерења�

без

2.2.4.78.1
Помоћни�радник�у�
магацину

Врши�утовар,�истовар�и�пренос�робе�у�магацину�и�
кругу� предузећа.� Сређује� и� чисти� магацински�
простор.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговара� руководиоцу�
службе�ускладиштења.

2

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�

без

2.2.5. РЈ „ДИМНИЧАР“

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.5.79.7
Руководилац
РЈ�„Димничар“

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� радне� јединице.� Руководи�
израдом� програма� вршења� димничарских�
услуга� као� и� годишњих� и� месечних� планова�
рада.� Обавља� комуникацију� са� јавношћу� и�
надлежним� институцијама� у� области�
димничарске� делатности.� Свакодневно�
подноси�извештај�непосредном�руководиоцу�о�
резултатима� рада.� Учествује� у� уговарању�
послова� и� организује� њихово� извршавање.�
Прати,� проучава� и� примењује� савремена�
техничка�достигнућа�из�области�димничарских�
услуга.�Дефинише� и� контролише�спровођење�
мера�заштите�животне�средине.�Одговоран� је�

1

Високо
образовање��
другог�или�трећег�
степена�
техничког,�
економског,�или�
правног�смера

2�год.
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одмашћивање,�шмирглање,�китовање,�
дихтовање�и�сл.). Обавља�послове�фарбара
за�потребе�радних�задатака�везаних�за�
уређење�и�одржавање�мобилијара.

Примењује�мере�БиЗНР�и�користи�лична�
заштитна�средства.�Одговоран�је�за�

рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�За�

потребе�процеса�одржавања�може�
управљати�моторним�возилом�према�

категорији�коју�поседује. Обавља�послове�на�
изради�и�санацији: спуштених�плафона�и�
таваница,�преградних�зидова�и�др.�од�гипс-
картон�плоча,�израду�спојница�и�завршне�
радове. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.

2.2.3.48.4
Електричар

Ради�на�пословима�одржавања�електро�
инсталација,�расхладне�технике,�копир�

апарата�и�ПТТ�опреме.�Ради�на�пословима�
припреме�радних�налога,�налога�за�поправку�

и�интервенцију�у�надлежности�службе�
електро-одржавања.�Учествује�у�изради�

планова�превентивног�одржавања�
специфичне�електронске�опреме.�Одговоран�
је�за�оперативно�извршење�радних�налога.�
Врши�надзор�над�радом�екстерних�сервиса.�
Израђује�спецификацију�резервног�материјала�
за�нормално�одвијање�послова�одржавања�
расхладне�технике,�ПТТ�и�копир�апарата.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Одговара�за�квалитет�изведених�радова�у�
домену�електро одржавања.�Стара�се�о�

правилној�примени�мера�БиЗНР.�Стара�се�о�
примени�техничких�прописа�у�извођењу�
радова.�Обавља�радове�на�изградњи,�
поправци�и�сервисирању�инсталација�и�
уређаја�„јаке“�струје.�Обавља�послове�

монтаже�на�терену�за�потребе�послова�на��
објектима�у�предузећу�и�за�потребе�послова�
мобилијара. За�потребе�процеса�одржавања�
може�управљати�моторним�возилом�према�
категорији�коју�поседује. Рукује�системом�
централног�грејања�у�предузећу.�Стара�се�о�
исправности�и�правилном�раду�целокупног�

система�центарлног�грејања�и�
мернорегулационих�група�у�котларници.�

Примењује�мере�ЗоП,�БиЗНР�и�користи�лична�
заштитна�средства. Одговоран�је�за�

рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа.�
Стара�се�о�примени�мера�заштите�животне�
средине�у�делокругу�свог�радног�места.�У�
грејној�сезони�радно�је�ангажован�према�
решењу�о�прерасподели�радног�времена.

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца. За�свој�рад�одговоран�је�

непосредном�руководиоцу.

5

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без

2.2.3.49.4
Руковалац�
централног�
грејања

Рукује�системом�централног�грејања�у�
предузећу.�Стара�се�о�исправности�и�
правилном�раду�целокупног�система�

центарлног�грејања�и�мернорегулационих�
група�у�котларници.�Примењује�мере�ЗоП,�
БиЗНР�и�користи�лична�заштитна�средства.�
Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног времена,�материјала�и�осталих�

ресурса�предузећа.�Стара�се�о�примени�мера�

2

Трогодишње�

или�

четворогодишњ

е средње�

образовање

друштвеног,�

природног�или�

техничког

без
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за�правилно�функционисање�радне�јединице�и�
поверених� послова.�Обавља� и�друге� послове�
по�налогу�дир. сектора�техничког��одржавања.

2.2.5.80.6
Координатор�
димничарских�
послова

Организује,� координира,� прати� и� анализира�
рад� � јединице� у� свим� њеним� сегментима.�
Обавља� послове� руководиоца� Р.Ј.� у�његовом�
одсуству.� Свакодневно� подноси� извештај�
руководиоцу� радне� јединице� о� резултатима�
рада.� Контактира� са� корисницима,� припрема�
понуде,� учествује� код� уговарања� послова� и�
организује� њихово� извршавање.� Прати,�
проучава� и� примењује� савремена� достигнућа�
из� области� димничарских� услуга.� Са�
пословођом� радне� јединице� врши� контролу�
исправности� димњака� и� вентилација� на�
новоизграђеним� и� дограђеним� објектима.�
Одговоран� је� за� доследну� примену� Одлуке� о�
димничарским�услугама.�Стара�се�о�опреми�за�
обављање�димничарских� услуга.� Контролише�
спровођење�мера� БИЗНР� и� заштите� животне�
средине.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца�радне�јединице.

1

Високо�
образовање���
првог�степена,��у�
трајању�од�три�
године
техничке�струке,�
испит��за�возача�
''Б''�категорије

2��год.

2.2.5.81.4
Пословођа�
димничара

Контролише� долазак� радника� на� посао� и�
одлазак� са� посла.� Визуелним� опажањем�
проверава� способност� радника� за� обављање�
послова.� Одговоран� је� за� исправност�
заштитне� опреме� и� њену� правилну� употребу.�
Одговоран� је� за� исправност� алата.�
Материјално�је�задужен�алатом,�материјалом,�
ситним� инвентаром� и� амбалажом.�
Контролише� рад� радника� на� терену.� Врши�
преглед� нових� димњака� и� о� томе� издаје�
одговарајућу� потврду.� Евидентира� потврде� о�
извршеним�услугама�и�предаје�их�надлежним�
службама.� Обавезно� надгледа� рад� и�
контролише�извршење�послова�већих�обима�и�
ризика.� Спроводи� мере� БИЗНР� и� заштите�
животне�средине.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње�
образовање�
техничког�
усмерења,�испит��
за�возача�''Б''�
категорије

1�год.

2.2.5.82.4
Администратор�
за�димничарске�
послове

Издаје� налоге/радне� листе� радницима� за�
свакодневни� рад.� Учествује� у� прикупљању�
података� и� елемената� неопходних� за�
уговарање� послова.� Учествује� у� пословима�
прегледа� (контроле)� исправности� димњака� и�
вентилација,� и� издавању� атеста� за� исте.�
Учествује� у� изради� финансијског� извештаја�
радне� јединице.� У� одсуству� пословође,� ради�
све� послове� везане� за� рад� пословође.�
Организује� редовну� предају� пазара� на�
благајни� предузећа.� Води� евиденцију� о�
радном� времену� радника.� Контактира� са�
корисницима� услуга.� Врши� евиденцију�
корисника� услуга� и� регистар� корисника�
усклађује� са� стварним� стањем.� Формира�
књигу� позива� и� у� исту� уписује� све� позиве� за�
извршење� услуга.� Сваког� месеца,� ЈКП�
''Обједињеној� наплати''� доставља�
информације�везане�за�промене�адреса,�броја�
димњака�и�других�промена�у�бази�података�за�
кориснике� услуга.� Врши� контролу� података� у�
димничарским� књигама.� Доставља� дневне�
извештаје� и� извеш-таје� о� стању� радне� снаге�
овлашћеном� лицу.� Ради� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње�
образовање�
техничког��
усмерења�

без

2.2.5.83.3 Димничар�
Обавља� послове� на� чишћењу� и� спаљивању�
чађи� у� димњацима� индивидуалних� и�
стамбених� објеката.� Врши� механичко�

13

Трогодишње�
средње�
образовање�

без
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заштите�животне�средине�у�делокругу�свог�
радног�места.�У�грејној�сезони�радно�је�

ангажован�према�решењу�о�прерасподели�
радног�времена. Обавља�послове�монтаже�на�
терену�за�потребе�послова�на��објектима�у�

предузећу�и�за�потребе�послова�мобилијара.
По�потреби�пружа�физичку�помоћ�приликом�
грађевинских�радова�и�уклањања�објеката.

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца. За�свој�рад�одговоран�

непосредном�руководиоцу.

смера, уверење�

о�положеном�

испиту�за�

руковање�

инсталацијама

централног�

грејања

2.2.4. СЛУЖБА�УСКЛАДИШТЕЊА

2.2.4.50.7

Руководилац�
Службе

ускладиштења

Руководи�пословима�ускладиштења�мешовите�
робе,�енергената,�заштитне�опреме�и�залиха�
уопште�у�предузећу.�Организује и�усклађује�
процес�рада�у�служби.�Одговоран�је�за�функ-

ционисање�централног�магацина,�као�и�
магацина�горива�и�мазива,�магацина�заштитне�
опреме�и�магацина�резерве.�Израђује�планове�
набавке�потребних�артикала,�енергената�и�

мешовите�робе�уопште,�на�режиму�залиха�за�
потребе�нормалног�функционисања�предузећа.�

Формира�и�прати�нивое�резерви�робе�на�
залихама.�Води�рачуна�о�исправности�токова�

пратеће�документације�робе�која�улази�односно�
излази�из�магацина.�Одговоран�је�за�сарадњу�са�
рачуноводством�у�делу�шифрирања артикала�и�
комплетирања�документације.�Одговоран�је�за�
рад�интерне�бензинске�пумпе�у�предузећу.�
Издаје�радне�налоге�за�извршење�послова�и�
радних�задатака.�Прати�законске�прописе�у�

области�ускладиштења,�а�поготово�оне�који�се�
односе�на�смањење�ризика�од�негативног�
дејства�одређених�материјала�на�околину.��

Стара�се�о�обезбеђивању�ресурса�потребних�за�
рад�службе.�Стара�се�о�извршењу�плана�рада�
службе.�Одговоран�је�за�примену�мера�заштите�
на�раду�у�служби.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�менаџмента�предузећа. Одговоран�је�
директору�сектора�техничког�одржавања�за�

функционисање�службе�и�извршење�поверених�
послова.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�образовање
у�трајању�од�три�
односно�четири
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких,

природно-
математичких
или�техничко�-

технолошких�наука

1 год.

2.2.4.51.4

Координатор�
послова�у�
централном�
магацину

Врши�пријем�и�издавање�мешовите�робе�и
одговоран�је�за�материјално�и�финансијско�

задужење�залиха�у�магацину.�Врши�књижење�
улаза�и излаза�робе.�Сачињава�записник�о�
квантитативно�- квалитативном�пријему�

мешовите�робе�у�тренутку�испоруке.�Стара�се�
исправном�чувању�приспеле�мешовите�робе�

како�би�она�задржала�своје�употребне�
перформансе.�Усаглашава�своју�документацију
са�књиговодственом. Врши�дневну�контролу�
издавања�и�пријема�робе�са�магационерима.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�ускладиштења.

1

Трогодишње�или�

четворогодишње�

средње�образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

1 год.

2.2.4.52.4
Координатор�

магацина�горива�и�
мазива

Врши�пријем�и�издавање�горива�и�мазива.�
Одговоран�је�за�материјално�и�финансијско�
задужење�горива�на�нивоу�предузећа.�Врши�

књижење�улаза�и�излаза�горива.�Организује�за�
рад�на�интерној�бензинској�пумпи�у�предузећу.�
Одговоран�је�за�правилно�руковање�системима�

за�издавање�горива�и�мазива.�Сачињава�
записник�о�квантитативно - квалитативном�

пријему�горива и�мазива�дневно.�Свакодневно�
упознаје�са�приспелом�и�новоформираном�

1

Трогодишње�или�

четворогодишње�

средње�образовање

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера, 

стручни�испит�за�

руковање�опасним�

1 год.
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чишћење� котлова,� фабричких� димњака,�
димних� и� вентилационих� канала.� Врши�
хемијско� прање� димне� и� водене� стране�
котлова.� Врши� озид� котлова� ватрос-талним�
материјалима.� Обавља� послове� на�
спаљивању�масноће� уређаја� за� печење�меса�
на� жару� (скара).� Непосредно� је� одговоран� за�
спрово-ђење� мера� заштите� од� пожара.�
Одговоран� је� за� примену� мера� БИЗНР.� Води�
рачуна� о� спровођењу� мера� личне� заштите,�
као� и� о� мерама� заштите� животне� средине.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

општег�усмерења�
оспособљен�за�
димничара

2.2.5.84.1
Димничар I
категорије

Обавља� послове� на� чишћењу� и� спаљивању�
чађи�у�димњацима.�Врши�механичко�чишћење�
котлова,� фабричких� димњака,� димних� и�
вентилационих�канала.�Врши�хемијско�прање�
димне� и� водене� стране� котлова.� Врши� озид�
котлова� ватрос-талним� материјалима.�
Обавља� послове� на� спаљивању� масноће�
уређаја� за� печење� меса� на� жару� (скара).�
Непосредно� је� одговоран� за� спрово-ђење�
мера� заштите� од� пожара.� Одговоран� је� за�
примену� мера� БИЗНР.� Води� рачуна� о�
спровођењу� мера� личне� заштите,� као� и� о�
мерама�заштите�животне� средине.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

11

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�
оспособљен�за�
димничара

без

 

Сл.�БЛОК�ОПЕРАТИВНИХ�ПОСЛОВА 

3.0. БЛОК�ОПЕРАТИВНИХ�ПОСЛОВА 
 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.0.0.01.7

Извршни�
директор
за�оперативне�
послове

Обавља� све� послове� утврђене� Законом� о� јавним�
предузећима�и�Статутом�предузећа.

Учествује� у� раду� колегијума� предузећа.�
Координира� и� врши� надзор� над� радом� сектора�
управљања� отпадом� и� одржавања� хигијене.�
Координира� израду� планских� документација� и�
програма�рада�оперативних�сектора.�Даје�стручне�
предлоге� у� процесу� извршења� послова�
оперативних� сектора.� Сарађује� са� локалним,�
регионалним� и� републичким� органима� у� процесу�
управљања� отпадом.� Учествује� и� прати�
спровођење� свих� програма� и� пројеката�
оперативних� сектора.� За� свој� рад� одговоран� је�
директору� и� помоћнику� директора� за� оперативне�
послове.

1

У�складу�са�
Законом�о�
јавним��
предузећима�
и�Статутом�
предузећа

У�складу�
са�
Законом�
о�јавним�
предузећ
има�и�
Статутом�
предузећ
а

3.0.1. КОНТРОЛНО-ДИСПЕЧЕРСКА�СЛУЖБА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.0.1.01.6
Руководилац�
службе

Организује� рад� службе.� Руководи� процесом�
контроле� � технологије� рада.У� циљу� правилног�
ангажовања� возила,� координира� потребне�
оперативне� секторе� са� расположивим�

1

Високо�
образовање��
првог�степена�
у�трајању�од�

2�год.
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документацијом�претпостављеног.�Свакодневно�
усаглашава�своју�документацију�са�

књиговодственом.�Врши�дневну�контролу�
издавања�и�пријема�и�организује�исправну�
дневну�примопредају�стања�горива�и�мазива�

између�магационера.�Одговоран�је�за�
израчунавање�евапорационих�губитака�горива�

према�званичним�актуелним�упутствима.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.�
За�свој�рад�одговоран�је�руководиоцу�службе�

ускладиштења.

материјама

2.2.4.53.4
Магационер�
централног
магацина

Врши�пријем�материјала�и�исти�сортира�на�
одговарајућем�месту�у�магацину/магацину�

резерве.�Свакодневно�се�стара�о�исправности�
робе�приспеле�у�магацин�како�иста�не�би�
изгубила�своја�употребна�својства.�Врши�
издавање�материјала�на�основу�одобреног�

налога�за�требовање�материјала.�Одговоран�је�
за�стање�залиха�у��магацину.�Одговоран�је�за�
правилно�шифрирање�документације�односно�
приспеле�робе�у�магацин.�Преузима�приспелу�
документацију�упоређује�са�физичким�стањем�
приспеле�робе,�шифрира�и�врши�тачан�унос�
података�у�рачунар.�Одговоран�је�за�дневну�
ажурност�података�о�приспелој�роби.�Врши
прецизну�идентификацију�свих�врста�алата�

применом�шифарника�усклађеног са�
књиговодством�предузећа.�Формира�и�води�
оперативну�магацинску�евиденцију�прати�
промену�стања�алата�и�исту�усаглашава�са�

књиговодством.�Издаје�алат�на�коришћење�на�
днавном�нивоу.�Контролише�стање�враћеног�
алата�и�по�потреби�предузима�одговарајуће�
мере�у случају�оштећења�алата�и�повраћаја�
наодговарајућег�алата.��Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗнР.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�руководиоца. За свој�рад�одговоран�је�

руководиоцу Службе ускладиштења.

5

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

2.2.4.54.4
Магационер�горива�

и�мазива

Врши�пријем�горива�и�мазива�на�интерној�пумпи�
предузећа.�Врши�свакодневно�издавање�горива�
и�мазива�и�одговоран�је�за�тачност�количина�

које�су�предмет�издавања.�Свакодневно�предаје�
приспелу и�новоформирану�документацију�о�

пријему�и�издавању�горива�и�мазива�пословођи�
магацина�горива�и�мазива.�Одговоран�је�за�
правилно�руковање�системима�за�издавање�
горива�и�мазива.�Примењује�све�заштитне�и�
противпожарне�мере�у�свакодневном�раду.�

Обавља�и�друге послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�ускладиштења.

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера, 
стручни�испит�за�
руковање�опасним�

материјама

без

2.2.4.55.4

Руковалац�машине�
за�хемијско�
чишћење

Рукује�машином�за�прање�и�машином�за�
хемијско�чишћење�заштитне�опреме�у�складу�са�

одговарајућим�упутствима�и�према�плану�
одржа-вања�заштитне�опреме.�Врши�

превентивно�одржавање�машине�за�хемијско�
чишћење.�Прима�и�издаје�заштитну�опрему.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
руководиоцу�службе�ускладиштења.

2

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера, 
стручни�испит�за�

руковање�машином�
за�хемијско�
чишћење

без

Врши�пријем�заштитне�опреме�у�магацин.�
Преузима�пратећу�документацију�и�врши�тачан�
унос�података�на�рачунару.�Издаје�налог�за�

издавање�заштитне�опреме�према�правилнику�о�
личним�заштитним�средствима.�Води�

евиденцију�о�задужењу�радника�личном�

Трогодишње�или�
четворогодишње�

средње�образовање�
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оперативним�ресурсима,�као�и�службу�одржавања�
возила.� � Води� бригу� о� возилима,� њиховој�
правилној� употреби� и� предлаже� рационално�
коришћење.� Организује� мониторинг� возила�
применом� савремених� технологија� (ГПС-ГПРС).�
Врши�контролу�оджавања�возила�и�механизације�и�
контролише� техничку� исправност� возила.� Даје�
дневне,� месечне� и� годишње� извештаје� о�
потрошњи� горива,� кваровима� возила,� време�
њихове�оправке�и�укупан�број�сати�на�ангажовању.�
У� � случају� повећања� потрошње� горива,� као� и�
дужину�поправке�возила�и�непрописно�коришћења�
возила� од� стране� непосредних� извршиоца,�
обавештава� директоре� оперативних� послова,� као�
и� службу� логистике� и� контроле,� у� сектору�
техничког� одржавања.� За� свој� рад� одговоран� је�
извршном�директору�оперативе�и�директорима�за�
оперативне� послове.�Обавља�и�друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.�

три�године�
техничког�
или�
саобраћајног�
смера

3.0.1.02.6
Контролор�
оперативе

Прати� постојећу� технологију� рада� и� контролише�
њено�спровођење.�Даје�предлоге�приликом�израде�
планова� и� програма� оперативе.� Води� бригу� о�
средствима� за� рад� и� њихово� рационално�
коришћење.� Прати� и� анализира� трошкове� рада� и�
ангажовања� возила� и� предлаже� мере� за� њихово�
смањење.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање��
првог�степена�
у�трајању�од�
три�године�
техничког�или�
саобраћајног�
смера

2�год.

3.0.1.03.4   
Референт-
диспечер

Прати о� стању� комплетне�механизације� и� опреме�
оперативе.� Води� рачуна� о� рационалној�
експлоатацији� механизације.� Прати� техничку�
исправност� и� спроводи� прописе� заштите� на� раду.�
Прати� трошкове� и� предлаже� мере� за� њихово�
смањење.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
техничког�
усмерења�

1�год.

3.0.1.04.6

Стручни�
сарадник�за�
контролно�–
диспечерске�
послова

Прати� прописе� из� области� саобраћаја.� Прати�
постојећу� технологију� рада� и� спровoди� у� раду.�
Ради� на� креирању� и� обједињавању� извештаја,�
планова� и� програма� за� сектор.�Врши�електронску�
обраду� и� праћење� свих послова� у� служби.�
Организује� рационално� коришћење� средстава� за�
рад� и� возила Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање��
првог�степена�
у�трајању�од�
три�године�
саобраћајног�
или�
машинског�
смера

1�год.

3.1.0.  СЕКТОР�УПРАВЉАЊА�ОТПАДОМ 
 

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.0.01.7 

Директор
сектора�
управљања�
отпадом

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� сектора.� У� циљу� квалитетнијег�
обављања�посла,� сарађује� са� осталим� секторима�
предузећа,� као� и� са� представницима� других�
предузећа�у�Граду.�Прати,�проучава�и�примењује�у�
раду� савремена� достигнућа� из� области�
управљања� отпадом,� одвоза� смећа,� прераде�
смећа� и� јавне� хигијене.� Дефинише� и� контролише�
спровођење� мера� заштите� животне� средине.�
Редовно�упознаје�генералног�директора�предузећа�
и�остали�део�менаџмента�са�резулта-тима�рада�у�
сектору.� Одговоран� је� помоћнику� директора� за�
оперативне� послове� за� правилно�функционисање�
сектора� и� поверених� послова.� Обавља� и� друге�
послове� по� налогу� претпостављених�
руководилаца.

1

Високо
образовање
другог�или�
трећег�
степена�
техничког,�
правног�или�
економског�
смера

3�год.
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2.2.4.56.4 Издавалац�и�
одржавалац�

заштитне�опреме

заштитном�опремом.�Врши�издавање�личне�
заштитне�опреме�радницима.�Ради�на�

одржавању�личне�заштитне�опреме.�Врши�
прање�заштитне�опреме�и�правилно�

складиштење�и�чување�исте.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�руководиоца.�За�свој�рад�

одговоран�је�руководиоцу�службе�
ускладиштења.

4 друштвеног,
природног�или�
техничког смера

без

2.2.4.57.1
Помоћни�радник�у�

магацину

Врши�утовар,�истовар�и�пренос�робе�у�магацину�
и�кругу�предузећа.�Сређује�и�чисти�магацински�
простор.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

руководиоца.�За�свој�рад�одговара�руководиоцу�
службе�ускладиштења.

1
Основно�

образовање
без

2.2.5. КОНТРОЛНО - ДИСПЕЧЕРСКА�СЛУЖБА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

2.2.5.58.7

Руководилац�
контролно�-
диспечерске�
службе

Организује�рад�службе.�Руководи�процесом�
контроле��технологије�рада.У�циљу�правилног�
ангажовања�возила,�координира�потребне�
оперативне�секторе�са�расположивим�
оперативним�ресурсима,�као�и�службу�

одржавања�возила.��Води�бригу�о�возилима,�
њиховој�правилној�употреби�и�предлаже�

рационално�коришћење.�Организује�мониторинг�
возила�применом�савремених�технологија�(ГПС-

ГПРС).�Врши�контролу�оджавања�возила�и�
механизације�и�контролише�техничку�исправност�

возила.�Даје�дневне,�месечне�и�годишње�
извештаје�о�потрошњи�горива,�кваровима�

возила,�време�њихове�оправке�и�укупан�број�
сати�на�ангажовању.�У��случају�повећања�

потрошње�горива,�као�и�дужину�поправке�возила�
и�непрописно�коришћења�возила�од�стране�

непосредних�извршиоца,�обавештава�директоре�
оперативних�послова,�као�и�службу�логистике�и�
контроле,�у�сектору�техничког�одржавања.�За�
свој�рад�одговоран�је извршном�директору�
оперативе�и�директорима�за�оперативне�

послове.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог

степена,�односно�
стечено�високо
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких,

природно-
математичких
или�техничко�-
технолошких�

наука

1 год.

2.2.5.59.6
Контролор�
оперативе

Прати�постојећу�технологију�рада�и�контролише�
њено�спровођење. Даје�предлоге�приликом�
израде�планова�и�програма�оперативе.�Води�

бригу о�средствима�за�рад и�њихово�рационално�
коришћење.�Прати�и�анализира�трошкове�рада�и�
ангажовања�возила�и�предлаже�мере�за�њихово�
смањење.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
степена�односно�
стечено�високо�
образовање�у
трајању�од�три

године�из научног�
поља друштвено-
хуманистичких,�

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�наука

2�год.

2.2.5.60.6

Стручни�
сарадник�за�
контролно�–
диспечерске
послова

Прати�прописе�из�области�саобраћаја.�Прати�
постојећу�технологију�рада�и�спровoди�у раду.�
Ради�на�креирању�и�обједињавању�извештаја,�

планова�и�програма�за�сектор.�Врши�електронску�
обраду�и�праћење�свих�послова�у�служби.�

Организује�рационално�коришћење�средстава�за�
рад�и�возила�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
степена�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три

године�из научног�
поља друштвено-
хуманистичких,�

природно-
математичких�или�

техничко�-
технолошких�наука

1�год.
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3.1.0.02.7

Сарадник�на�
пословима�
сакупљања�и�
транспорта�
комуналног�
отпада

Обавља�послове�из� делокруга�рада� �руководиоца�
РЈ� „Сакупљање� и� транспорт� отпада“� у� његовом�
одсуству.� Предузима� неопходне� радње� за�
остваривање� технолошке� и� радне� дисциплине� у�
сектору.� Усаглашава� рад� РЈ„Сакупљање� и�
транспорт� отпада“� са� осталим� организационим�
целинама� у� предузећу.� Одговоран� је� за� правилан�
ток� документације� у� РЈ„Сакупљање� и� транспорт�
отпада“. Учествује� у� изради� дневног,� месечног� и�
годишњег�плана�и�стара�се�о�његовом�извршењу.�
Учествује�у�планирању�и�припреми�јавних�набавки�
за� потребе� РЈ� „Сакупљање� и� транспорт� отпада“.�
Прати� законске� прописе� и� стара� се� о� примени�
савремених� технологија.� Уз� сагласност�
непосредног� руководиоца,� контактира� са�
надлежним� градским� секретаријатима,�
инспекцијским� органима� и� корисницима�
комуналних�услуга.�Контролише�спровођење�мера�
БиЗНР� у� РЈ� „Сакупљање� и� транспорт� отпада“.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.За� свој� рад� одговоран� је�
непосредном�руководиоцу.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образовање�у�
трајању�од�
три�односно�
четири�године�
из�научне�
области�
друштвено-
хуманистички
х,�природно-
математичких�
или�техничко�
-технолошких�
наука

без

3.1.1. РЈ�„САКУПЉАЊЕ�И�ТРАНСПОРТ�ОТПАДА“

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.1.02.7   

Руководилац
РЈ�„Сакупљање
и�транспорт�
отпада“

Руководи,� организује,координира,� прати� и�
анализира� рад� радне� јединице.� У� циљу� што�
квалитетнијег� обављања� полова� сарађује� са�
осталим� руково-диоцима� радних� јединица� и�
служби.� У� вези� редовне� делатности� радне�
јединице,� контактира� са� странкама,� комуналном�
инспекцијом� и� саветима� грађана� и� кућним�
саветом.�Контролише� квалитет�извршених� радова�
у� радној� јединици.�О�стању�и� резултатима�рада�у�
радној� јединици� редовно� упознаје� директора�
сектора.� У� оквиру�сектора� по� потреби� учествује�у�
организацији� � посла� у� другој� радној� јединици.�
Одговоран� је� за� правилно�функционисање� радне�
јединице� и� поверених� послова.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо
образовање��
другог�или�
трећег�
степена�
техничког,�
правног�или�
економског�
смера

2�год.

3.1.1.03.4

Координатор�РЈ�
сакупљања�и�
транспорта�
отпада

Координира� и� контролише� рад� пословођа.� Издаје�
потребне� налоге� пословођама..� Стара� се� о�
динамици� извршавања� издатих� налога.� Учествује�
у� изради� годишњег,� кварталног� и� месечног� плана�
радне� јединице�и�његовом�извршењу.�Усаглашава�
рад� радне� јединице� са� осталим� службама.�
Одговоран�за�правилан�ток�документације�у�радној�
јединици.� Мења� Руководиоца� РЈ� у�
одсуству.Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосред.руковод.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења

2�год.

3.1.1.04.4   

Пословођа�на�
сакупљању
и�транспорту�
отпада I 
kaтегорије

Врши� распоред� возача� и� радника� по� возилима� и�
реонима� и� издаје� конкретне� налоге� и� упутства.�
Врши� контролу� заштитне� опреме,� способности�
радника,�правилно�вођење�путних�и�радних�налога�
и� потврда� о� извршеним� услугама.� Контролише�
квалитет�обављеног�посла�на�одвожењу�смећа.�Уз�
сагласност� непосредног� руководиоца,� самостално�
или� у� сарадњи� са� надлежним� службама� решава�
рекламације� корисника� услуга.� Води� бригу� о�
исправности� посуда� на� терену.� Одговоран� је� за�
спровођење� мера� БИЗНР.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

7

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�

1�год.

3.1.1.05.3
Пословођа�на�
сакупљању
и�транспорту�

Врши� распоред� возача� и� радника� по� возилима� и�
реонима� и� издаје� конкретне� налоге� и� упутства.�
Врши� контролу� заштитне� опреме,� способности�
радника,�правилно�вођење�путних�и�радних�налога�

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�

1�год.
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2.2.5.61.4
Референт-
диспечер

Прати о�стању�комплетне�механизације�и�опреме�
оперативе.�Води�рачуна�о�рационалној�

експлоатацији�механизације.�Прати�техничку�
исправност�и�спроводи�прописе�заштите�на�раду.�
Прати�трошкове�и�предлаже�мере�за�њихово�
смањење.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

1�год.

 

 

ИВНИХ�ПОСЛОВА 

3.0. БЛОК�ОПЕРАТИВНИХ�ПОСЛОВА    

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.0.0.01.7

Извршни�
директор

за�оперативне�
послове

Обавља�све�послове�утврђене�Законом�о�јавним�
предузећима�и�Статутом�предузећа. Учествује�у�
раду�колегијума топ�менаџмента предузећа.�
Координира�и�врши�надзор�над�радом�сектора�

управљања�отпадом,�сектора одржавања�хигијене
и�сектора�зеленило.�Координира�израду�планских�
документација�и�програма�рада�оперативних�
сектора.�Даје�стручне�предлоге у�процесу�

извршења�послова�оперативних�сектора.�Сарађује�
са�локалним,�регионалним�и�републичким�
органима�у�процесу�управљања�отпадом.�

Учествује�и�прати�спровођење�свих�програма�и�
пројеката�оперативних�сектора.�За�свој�рад�

одговоран�је�директору.

1

У�складу�са�
Законом�о�
јавним��

предузећима�
и�Статутом�
предузећа

У�складу�
са�

Законом�
о�јавним�
предузећ
има�и�

Статутом�
предузећ

а

3.1.0.  СЕКТОР�УПРАВЉАЊА�ОТПАДОМ    

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.0.01.7

Директор
сектора�

управљања�
отпадом

Одговоран�је�за�рад�сектора�сакупљања�и�
транспорта�отпада.�Учествује�у�доношењу�одлука�у�

домену�комуналних�и�оперативно-техничких�
послова.�Учествује�у�изради�планских�докумената�и�

програма�пословања.�Предузима�и�спроводи�
развојне�активности�у�циљу�унапређења�комуналне�
делатности�предузећа.�Прати�развој�савремених�
технологија�у�области�пружања�комуналних�услуга�

и�стара�се�о њиховој�примени�у�предузећу.�
Обезбеђује�поштовање�прописа�и�процедура.�
Сарађује�са�инспекцијским�органима�и�градским�
службама�у�вези�решавања�питања�из�области�

комуналних�делатности�а�првенствено�из�области�
управљања�комуналним�отпадом.�За�свој�рад�и�рад�

сектора одговоран�је�извршном директору за�
оперативне�послове.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

3�год.

3.1.1. РЈ�„САКУПЉАЊЕ�И�ТРАНСПОРТ�ОТПАДА“

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.1.02.7
Руководилац
РЈ�„Сакупљање
и�транспорт�

Руководи�и�организује�рад�РЈ „Сакупљање
и�транспорт�отпада“.�Одговоран�је�за�правилно�
функционисање�РЈ�и�поверених�послова.�Прати�и�

1
Студије�првог�
или�другог�
степена,

1 год.
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отпада II 
kaтегорије

и�потврда�о�извршеним�услугама.�Примењује�мере�
БИЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�руков.

усмерења�

3.1.1.06.3 Администратор

Врши� кореспонденцију� информација.� Води�
евиденцију�радног� времена� запослених�у� служби.�
Одговоран� је� за� правилно� вођење� и� проток�
документације.� Израђује� дневни� и� периодични�
извештај� о� раду� службе.� Ажурира� и� евидентира�
целокупну�документацију�на�нивоу�РЈ�и�врши�њено�
архивирање.� Врши� требовања� средства� за� личну�
хигијену� и� канцеларијског� материјала.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Трогодишње
средње�
образовање�
општег�
усмерења�
познав.рада�
на�рачунару

без

3.1.1.07.4

Возач
комуналног�
возила�I 
категорије

Управља� свим� врстама� специјалних� теретних�
возила.� Поседује� дозволе� одговарајућих�
категорија.� Води� дневни� путни� налог� за� возило,�
попуњава� радне� налоге� и� радне� листе� о�
извршеним� пословима. Организује� и� контролише�
рад� радника� своје� групе� на� терену. Контролише�
исправност� теретног� возила� и� уочене� кварове� и�
недостатке� благовремено� пријављује� у� служби�
одржавања. Организује� и� контролише� истовар�
смећа� на� градској� депонији Одговоран� је� за�
примену�мера�БИЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

20

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег смера, 
са�испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима�у�
складу�са�
позитивним�
прописима

без

3.1.1.08.3

Возач
комуналног�
возила II 
категорије

Управља� комуналним� возилима� за� категорије� за�
које� је� оспособљен.Води� дневни� путни� налог� за�
возило,� попуњава� радне� налоге� и� радне� листе� о�
извршеним� пословима.� Контролише� исправност�
теретног� возила� и� уочене� кварове� и� недостатке�
благовремено� пријављује� у� служби� одржавања.�
Користи�личну�заштитну�опрему�и�примењује�мере�
БИЗНР.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

11

Трогодишње
средње�
образовање�
општег�смера, 
са�испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима у�
складу�са�
позитивним�
прописима

без

3.1.1.09.1   Возач�резерве

Управља� комуналним� возилима� за� категорије� за�
које� је� оспособљен.� Води� дневни� путни� налог� за�
возило,� попуњава� радне� налоге� и� радне� листе� о�
извршеним� пословима� за раднике� и� себе.�
Контролише� исправност� возила� и� уочене� кварове�
и� недостатке� благовремено� пријављује� служби�
одржавања..� Користи� личну� заштитну� опрему� и�
примењује�мере�БИЗНР.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.

8

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�
спреме,�са�
испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.1.1.10.3
Возач возила
за�превоз�
фекалија

Управља�возилом�за�превоз�фекалних�материја�и�
контролише� његову� исправност.� Води� дневни�
путни�налог�за�возило�и�попуњава�радне�налоге�о�
извршеним� пословима. Организује� и� контролише�
рад� радника� на� терену. Управља� и� другим�
возилима� по� налогу� пословође.� Користи� личну�
заштитну� опрему� и� примењује�мере� БиЗНР.� Води�
рачуна� о� заштити� животне� средине. Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног
руководиоца.

2

Трогодишње
средње�
образовање�
општег�смера, 
са�испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима у�
складу�са�
позитивним�
прописима

без
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отпада“ контролише�квалитет�извршених�радова�у�РЈ.�
Израђује�Програм�сакупљања комуналног�отпада
и�прања�типских�посуда. Контролише�квалитет�

извршених�радова�у�радној�јединици. Одговоран�је�
за�контролу�финансијске�документације�

спроведених�ванредних�услуга�према�важећем�
ценовнику. Прати�законске�прописе�и�стара�се�о�
примени�савремених�технологија.�Контактира�са
инспекцијским�органима�и�корисницима�услуга.�
Учествује�у�изради�документације�у�складу�са�
захтевима�стандарда,�а�пре�свега�процедура�и�

инструкција.�О�стању�и�резултатима�рада�у�радној�
јединици�редовно�упознаје�директора�сектора.�У�

оквиру�сектора�по�потреби�учествује�у�
организацији��посла�у�другој�радној�јединици.�

Одговоран�је�за�правилно�функционисање�радне�
јединице�и�поверених�послова.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

односно�
стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�

односно�
четири�године�
из научног�
поља

друштвено-
хуманистичких, 
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

3.1.1.03.7

Сарадник�на�
пословима�
сакупљања�и�
транспорта�
комуналног�
отпада

Обавља�послове�из�делокруга�рада��руководиоца�
РЈ�„Сакупљање�и�транспорт�отпада“�у�његовом�
одсуству.�Предузима�неопходне�радње�за�

остваривање�технолошке�и�радне�дисциплине�у�
РЈ.�Усаглашава�рад�РЈ „Сакупљање и�транспорт�
отпада“�са�осталим�организационим�целинама�у�

предузећу.�Одговоран�је�за�правилан�ток�
документације�у�РЈ. Учествује�у�изради�дневног,�
месечног�и�годишњег�плана�и�стара�се�о�његовом�
извршењу.�Учествује�у�планирању�и�припреми�
јавних�набавки�за�потребе�РЈ. Прати�законске�
прописе�и�стара�се�о�примени�савремених�
технологија.�Уз�сагласност�непосредног�

руководиоца,�контактира�са�надлежним�градским�
управама,�инспекцијским�органима�и�корисницима�
комуналних�услуга.�Контролише�спровођење�мера�

БиЗНР�у�РЈ�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца. За�свој�рад�одговоран�

је�непосредном�руководиоцу.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�
три�односно�
четири�године
из научног�
поља

друштвено-
хуманистичких, 
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

без

3.1.1.04.4

Координатор�РЈ�
сакупљања�и�
транспорта�
отпада

Координира�и�контролише�рад�запослених�у�РЈ
„Сакупљање�и�транспорт�отпада“.�Издаје�потребне�
налоге запосленима�у�РЈ и стара�се�о�динамици�
извршавања�издатих�налога.�Учествује�у�изради
дневног,�месечног и годишњег�извештаја РЈ. 
Усаглашава�рад�радне�јединице�са�осталим�
службама.�Одговоран�за�правилан ток�

документације�у�радној�јединици. Прати�законске�
прописе�и�стара�се�о�примени�савремених
технологија. Уз�сагласност�непосредног�

руководиоца,�контактира�са�надлежним�градским�
управама,�инспекцијским�органима�и�корисницима�
комуналних�услуга.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
друштвеног,
природног�или�
техничког
смера

без

3.1.1.05.4

Пословођа�на
пословима�
сакупљања�и�
транспорта�
комуналног�
отпада

Организује�распоред�рада�возача�и�комуналних�
радника�на�изабраним�реонима�и�издаје�конкретне�

налоге�и�упутства.�Врши�контролу�заштитне�
опреме�и��способности�за�рад�радника�на�терену.�
Стара�се�о�исправном�вођењу�путних�и�радних�
налога,�потврда�о�извршеним�услугама,�чистоћи�
кабине�возила�и�комплетности�екипа.�Контролише�

квалитет�обављеног�посла�на�сакупљању�и�
транспорту�отпада�и�одржавања�чистоће�око�
типских�посуда.�Одговоран�је�за�дисциплину�у�
раду.�Анализира�оперативне�застоје�у�раду�и�
предлаже�решења�за�њихово�превазилажење.�
Учествује�у�изради�периодичних�извештаја.�

Користи�информационе�технологије�у�пословној�
комуникацији�и�праћењу�рада�екипа�на�терену.�Уз�
сагласност�непосредног�руководиоца,�контактира�

8

Tрогодишње

или�

четворогодиш

ње средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког

смера

и�положен

испит�за

возача�„Б“�

категорије

без
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3.1.1.11.1
Износач�
комуналног�
отпада

Врши утовар� смећа� из� канти,� контејнера,�
пластичних� кеса� лопатом,� а� расуто� смеће�
обавезно�сакупља.�Испражњене�посуде��за�смеће�
враћа� на� своје� место.� Користи� личну� заштитну�
опрему� и� примењује� мере� БИЗНР.� Води� рачуна� о�
заштити� животне� средине.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

104

Основно�
образовање�
и�први�
степен�
стручне�
спреме�

без

3.1.1.12.1
Износач�
фекалија

Припрема� возило� за� рад.� Врши� отварање� и�
затварање�септичких�јама,�односно�чишћење�WC-
а.� Отвара� уређај� за� испуштање� фекалија,� а� по
завршеном� послу� врши� испирање� цистерне.�
Користи�личну�заштитну�опрему�и�примењује�мере�
БИЗНР.�Води� рачуна�о� заштити�животне� средине.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

3

Основно�
образовање�
и�први�
степен�
стручне�
спреме

без

3.1.2. РЈ�„РЕЦИКЛАЖНИ�ЦЕНТАР“

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.2.13.7
Руководилац
РЈ�„Рециклажни�
центар“

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� радне� јединице. Израђује� предлог�
Програма� сакупљања� и� третмана� секундарних�
сировина� Одговоран� је� за� организовану,�
благовремену� набавку,� преузимање,� прераду� и�
пласман�секундарних�сировина�и�регуларне�робе.�
Организује� селекцију� секундарних� сировина� по�
врсти� материјала� и� квалитету,� и� припрема� их� за�
даљу�обраду�и�рециклажу.�Сарађује�са�имаоцима�
и�купцима�секундарних�сировина�и�регуларне�робе�
и� предлаже� руководиоцу� сектора� закључивање�
купопродајних� уговора.� Предлаже� диспозиције� за�
испоруку,� секундарних� сировина� и� учествује� у�
разрешавању� спорова� који� настану� у� вези� са�
роковима�и�квалитетом�испоручене�робе.�О�стању�
и� резлтатима� рада� у� радној� јединици� редовно�
обавештава�руководиоца�сектора.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�
научне�области�
друштвено-
хуманистичких,�
природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких�
наука

2�год.

3.1.2.14.7   

Стручни�
сарадник�за�
планирање�и�
анализу�
рециклажних�
послова

Ради� на� планирању� и� анализи� цена� секундарних�
сировина.� Прати� на� тржишту� сек.� сировина�
актуелне� цене.� Даје� предлог� формирању� цена�
секундарних� сировина� за� куповину� и� продају.�
Одговоран� је� за� формирање� цена� секундарних�
сировина.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Студије�другог�
степена,�
односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�
четири�године�
из�научне�
области�
друштвено-
хуманистичких,�
природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких�
наука

без

3.1.2.15.6   
Сарадник�за�
прераду�отпада

Учествује�у�организацији рада�радне�јединице,�као�
и� у� изради� и� спровођењу� планова.� Израђује�
техничко-технолошку� документацију.� Прати�
техничко-технолошке� новине� у� сакупљању� и�
рециклажи� комуналног� отпада� и� других�
секундарних� сировина.� Учествује� у� раду�
пројектних� тимова� у� предузећу. Ради� на�
усавршавању�из�области�екологије�и�рециклирања�
у� област� комуналног� и� другог� отпада.� Стара� се� о�
правилној�примени�мера�БИЗНР.�Сарађује�интерно�
и� екстерно� са� службама� у� вези� послова�
сакупљања� и� рециклаже� комуналног� и� другог�
отпада.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
руководиоца.� За� свој� рад� одговоран� је�

1

Високо�
образовање�
првог�степена�у�
трајању�од�три�
године�
машинског�или�
техничког�
смера

без
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са�надлежним�градским�управама,�инспекцијским�
органима�и�корисницима�комуналних�услуга.�Води�
евиденцију�радног�времена�запослених�у�РЈ.�

Стара�се�о�протоку�документације�везане�за�радно�
време�или�одсуствовање�радника.�Прима,�

сигнира,�распоређује�и�експедује�пошту�и�другу�
документацију�у�оквиру�својих�задужења.�Врши�

требовање�материјала�неопходног�за�рад�сектора.�
Архивира�и�одлаже�записнике.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.�За�
свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

3.1.1.06.4
Возач

комуналног�
возила

Одговоран�је�за�радну дисциплину�посаде�возила.�
Управља�свим�врстама�специјалних�(комуналних) 
теретних�возила, како�возилима�за пражњење�и�
утовар�комуналног�отпада�из�свих�типских�посуда�
(надземних�и�подземних)�и�јавних�површина.�У�
зимском�периоду,�управља�возилом�за�чишћење�
снега.�Води�дневни�путни�налог�за�возило,�
попуњава�радне�налоге�и�радне листе�о�
извршеним�пословима.�Дужан�је�да�код�

преузимања�возила�изврши�визуелни�преглед��
истог.�Стара�се�о�исправности�и�хигијени�возила.�
Уочене�кварове�и�неисправности�дужан�је�да�
пријави�одговорном�лицу.�Прати�рад�посаде�и�
стара�се�о�ефикасности�у�раду.�Одговоран�је�за�
рационално�коришћење�возила,�радног�времена�и�
осталих�ресурса�предузећа�које�користи�у�свом�

раду.�Користи�личну�заштитну�опрему�и�
примењује�мере�БиЗНР.�Стара�се�о заштити�
животне�средине. Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

28

Трогодишње

или�

четворогодиш

ње средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког

смера�и�

положен�испит�

за�возача�„Ц“�

категорије

без

3.1.1.07.4
Возач

возила�за�превоз�
фекалијa

Одговоран�је�за�радну�дисциплину�посаде�возила.�
Управља�свим�врстама�специјалних�(комуналних)�
теретних�возила, како�возилима�за пражњење�и�
утовар�комуналног�отпада�из�свих�типских�посуда�
(надземних�и�подземних)�и�јавних�површина,�тако�
и�возилима�за�превоз�фекалних�вода. У�зимском�
периоду,�управља�возилом�за�чишћење�снега.�
Води�дневни�путни�налог�за�возило,�попуњава�
радне�налоге�и�радне�листе�о�извршеним�

пословима.�Дужан�је�да�код�преузимања�возила
изврши�визуелни�преглед��истог.�Стара�се�о�

исправности�и�хигијени�возила.�Уочене�кварове�и�
неисправности�дужан�је�да�пријави�одговорном�
лицу.�Прати�рад�посаде�и�стара�се�о�ефикасности�
у�раду.�Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
возила,�радног�времена�и�осталих�ресурса�
предузећа�које�користи�у�свом�раду.�Користи�

личну�заштитну�опрему�и�примењује�мере�БиЗНР.�
Стара�се�о�заштити�животне�средине.

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

непосредном�руководиоцу.

2

Трогодишње�

или�

четворогодиш

ње�средње�

образовање

друштвеног,�

природног�или�

техничког

смера и�

положен�испит�

за�возача�„Ц“�

категорије

без

3.1.1.08.1 Возач�резерве

Одговоран�је�за�радну�дисциплину�посаде�возила.
Управља�свим�врстама�специјалних�(комуналних)
теретних�возила, возилима�за пражњење�и�утовар�
комуналног�отпада�из�свих�типских�посуда�и�

јавних�површина,�возилима�за�превоз�фекалних�
вода�осим�возилима�за�прање�контејнера. У�

зимском�периоду,�управља�возилом�за�чишћење�
снега.�Води�дневни�путни�налог�за�возило,�
попуњава�радне�налоге�и�радне�листе�о�
извршеним�пословима.�Дужан�је�да�код�

преузимања�возила�изврши�визуелни�преглед�
истог.�Стара�се�о�исправности�и�хигијени�возила.
Уочене�кварове�и�неисправности�дужан�је�да�

4

Основно
образовање;
положен
испит

за�возача�
„Ц“�

категорије

без
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руководиоцу�Радне�јединице.

3.1.2.16.2 Администратор

Врши� кореспонденцију� информација.� Води�
евиденцију�радног�времена�у�центру.�Одговоран�је�
за� правилно� вођење� и� проток� документације.�
Израђује� дневни� и� периодични� извештај� о� раду�
центра.� Ажурира� и� евидентира� целокупну�
документацију� на� нивоу� центра� и� врши� њено�
архивирање.� Врши� требовања� материјала.�
Обавља� и� друге послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�
спреме,�
познавање�
рада�на�
рачунару

без

3.1.2.17.3

Пословођа�на�
рециклажи�
отпада

Организује� рад� на� транспорту� секундарних�
сировина.� Координира� рад� на� сортирању� и�
преради� отпада.� Одређује� нормативе� прераде� у�
зависности� од� захтева� тржишта.� Даје� налоге� и�
радне�задатке.�Врши�дневну�контролу�издавања�и�
пријема� робе� у� магацинском� пословању� РЈ.�
Свакодневно� упознаје� претпостављеног� са�
приспелом� и� новоформираном� документацијом. 
Води� бригу� о� спровођењу�мера� заштите� на� раду.�
Ради�и�друге�послове�по�налогу�руководиоца.

3

Трогодишње�
средње�
образовање�
техничког
усмерења�

1�год.

3.1.2.18.4

Референт�за�
набавку�и�
продају�
секундарних�
сировина

Обавља� комерцијалне� послове� у� вези� набавке� и�
продаје� секундарних� сировина� и� регуларне� робе.�
Сарађује� са� генераторима� секундарних� сировина�
и� предлаже� купопродају� по� најповољнијим�
тржишним� условима.� Врши� откуп� робе� на� мало.�
Испитује�тржиште�секундарних�сировина�и�остале�
робе.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непос.руковод.

2

Четвроргодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

3.1.2.19.3
Магационер�
секундарних�
сировина

Врши� пријем� робе� и� ускладиштење.� Врши�
непосредни�надзор�прераде� сировина.�Одговоран�
је� за� стање� залиха� у� магацину.� Врши� потребна
књижења� и� сравњење� документације� са�
материјалним� књиговодством.� Користи� личну�
заштитну� опрему�и�примењује�мере�БИЗНР.�Води�
рачуна�о� заштити�животне� средине.�Ради�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења,

без

3.1.2.20.3
Продавац�
секундарних�
сировина

Учествује� у� пријему� и� ускладиштењу� робе� у�
магацин� заједно� са� магационером.� Обавља�
послове� промета� робе� на� мало� у� продавници� и�
стоваришту.� Води� одговарајућу� документацију.�
Одговоран� је� за� залихе� робе� у� магацину.� Ради� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без

3.1.2.21.3

Возач
специјалног�
возила

Управља� свим� врстама� специјалних� теретних�
возила.�Поседује�возачку�дозволу� за�одговарајућу�
категорију� возила.� Води� дневни� путни� налог� за�
возило,� попуњава� радне� налоге� и� радне� листе� о�
извршеним� пословима.� Контролише� исправност�
возила� и� уочене� кварове� и� недостатке� благовре-
мено� пријављује� служби� одржавања.� Управља�
механичком� руком� приликом� утовара� робе.
Одговоран� је� за� примену� мера� БиЗНР.� Користи�
средства�личне�заштите.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�

образовање
општег�смера, 
са�испитом
возача�Ц�
категорије,�

оспособљен�за�
управљање�
специјалним�
возилима у�
складу�са�
позитивним�
прописима

без

3.1.2.22.1
Возач
резерве

Управља� свим� врстама� специјалних� теретних�
возила.�Поседује�возачку�дозволу� за�одговарајућу�
категорију� возила.� Води� дневни� путни� налог� за�
возило,� попуњава� радне� налоге� и� радне� листе.�
Контролише� исправност� возила� и� уочене� кварове�
и� недостатке� благовремено� пријављује� служби�
одржавања.�Управља�механичком�руком�приликом�
утовара� робе.� Одговоран� је� за� примену� мера�
БИЗНР.�Користи�средства�личне�заштите.�Обавља�
и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

1

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�
спреме,�са�
испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�
за�управљање�

без
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пријави�одговорном�лицу.�Прати�рад�посаде�и�
стара�се�о�ефикасности�у�раду.Одговоран�је�за�

рационално�коришћење возила,�радног�времена�и�
осталих�ресурса�предузећа�које�користи�у�свом�

раду.�Користи�личну�заштитну�опрему�и�
примењује�мере�БиЗНР.�Стара�се�о�заштити�
животне�средине.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

3.1.1.09.1
Износач�

комуналног�
отпада

Врши�пражњење�и�утовар�комуналног�отпада�из�
типских�посуда�(надземних�и�подземних)�при�чему�
је�дужан�да�расути�отпад�сакупи�у�целости. Дужан�
је�да�испражњене�посуде�врати�на�предвиђено�
место. У�обављању�поверених�послова�користи�
сва�средства�и�опрему�неопходне�за�рад. Врши�
ручни�утовар�отпада�у�комунално�возило. На�

градској�депонији�путем�командних�тастера�врши�
истресање�(истовар)�отпада�из�специјалног�

возила. Обавља�послове�на�специјалном�возилу�
за�прање�контејнера. У зимском�периоду�дужан�је�
да�очисти�простор�око�посуде. Користи�личну�

заштитну�опрему�и�примењује�мере�БиЗНР. Стара�
се�о�заштити�животне�средине. Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца. За�
свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

95
Основно�

образовање�
без

3.1.1.10.1
Износач�
фекалија

Врши�пражњење�и�утовар�комуналног�отпада�из�
типских�посуда�(надземних�и�подземних)�при�чему�
је�дужан�да�расути�отпад�сакупи�у�целости. Дужан�
је�да�испражњене�посуде�врати�на�предвиђено�
место. У�обављању�поверених�послова�користи�
сва�средства�и�опрему�неопходне�за�рад. Врши�
ручни�утовар�отпада�у�комунално�возило. На�

градској�депонији�путем�командних�тастера�врши�
истресање�(истовар)�отпада�из�специјалног�
возила. Ради�на�ауто�фекалији.�По�доласку�на�
место�извршења�услуге,�врши�отварање�и�

затварање�септичких�јама,�односно�чишћење�WC-
а. Врши�испуштање�фекалних�вода�и��испирање�
цистерне�по�завршеном�послу. Обавља�послове�
на�специјалном�возилу�за�прање�контејнера. У�
зимском�периоду�дужан�је�да�очисти�простор око�

посуде. Користи�личну�заштитну�опрему�и�
примењује�мере�БиЗНР. Стара�се�о�заштити�
животне�средине. Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца. За свој�рад�

одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

3
Основно�

образовање�
без

3.1.2. РЈ�„РЕЦИКЛАЖНИ�ЦЕНТАР“

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.2.11.7
Руководилац

РЈ�„Рециклажни�
центар“

Руководи�и�организује�рад�РЈ „Рециклажног�
центра“.�Одговоран�је�за�правилно�функционисање�

РЈ�и�поверених�послова.�Прати�и�контролише�
квалитет�извршених�радова�у�РЈ.�Израђује�предлог�
Програма�сакупљања�и�третмана�секундарних�
сировина.�Организује�селекцију�секундарних�
сировина�по врсти�материјала�и�квалитету,�и�
припрема�их�за�даљу�обраду�и�рециклажу.�

Сарађује�са�имаоцима и�купцима�секундарних�
сировина�и�регуларне�робе�и�предлаже�

руководиоцу�сектора�закључивање�купопродајних�
уговора.�Одговоран�је�за�контролу�финансијске�
документације�спроведених�ванредних�услуга�
према�важећем�ценовнику.�Прати�законске�
прописе�и�стара�се�о�примени�савремених�

технологија.�Контактира�са�инспекцијским�органима�
и�корисницима�услуга.�Учествује�у�изради�

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,
односно�
стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�

односно�
четири�
године�из

научног�поља
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких�
или�техничко�-

1�год.
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руководиоца. комуналним�
возилима

3.1.2.23.3

Возач
Рециклажног�

центра

Управља� свим� врстама� специјалних� теретних� и�
комуналних� возила.� Поседује� возачку� дозволу� за�
одговарајућу�категорију�возила.�Води�дневни�путни�
налог� за� возило,� попуњава� радне�налоге� и� радне�
листе� о� извршеним� пословима.� Контролише�
исправност�возила�и�уочене�кварове�и�недостатке�
благовремено� пријављује� служби� одржавања.
Одговоран� је� за� примену� мера� БиЗНР.� Користи�
средства�личне�заштите.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.

4

Трогодишње
средње�

образовање
општег�смера, 
са�испитом
возача�Ц�
категорије,�

оспособљен�за�
управљање�
специјалним�
возилима у�
складу�са�
позитивним�
прописима

без

3.1.2.24.3
Руковалац�
грађевинским�
машинама

Ради� и� рукује� са� грађевинским�машинама� које� се�
користе� у� радној� јединици.� Управља� механичком�
руком� приликом� утовара� робе.� Одговоран� је� за�
извршење� радних� задатака� које� је� примио� и� за�
раднике� који� су� му поверени.� Одговоран� је� за�
примену� мера� БИЗНР.� Користи� средства� личне�
заштите.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења,
оспособљен�за�
руковање�
грађевинским�
машинама

без

3.1.2.25..3 Гасни�секач

Обавља�све�послове�у�радној� јединици�везане�за�
рад� са� аутогеним� апаратом.� Непосредно� је�
одговоран� за� исправно� руковођење� боцама� под�
гасним� притиском,� алатом,� употребу� заштитних�
средстава� и� придржавање� мера� БИЗНР.� Према�
потреби� обавља� и� друге� послове� у процесу�
сортирања� и� прераде� секундарних� сировина.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења,

без

3.1.2.26.3
Руковалац�
линијом

Одговоран� је� за� исправно� руковање� постројењем�
за� рециклажу.� Одговоран� је� за� техничку�
исправност�постројења.�Одговоран� је�за�безбедан�
рад� радника� који� раде� на� сортирању� комуналног�
отпада.� Одговоран� је� за� примену� мера� БИЗНР�
предвиђених� законом.� Користи� средства� личне�
заштите�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�животне�
средине.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�
образовање��
техничког��
усмерења,

без

3.1.2.27.2  Руковалац�вагом

Ради� и� рукује� колском� вагом.� Одговоран� је� за�
исправност� ваге�и� редовно�баждарење.�Обавезан�
је�да�води�уредно�евиденцију�мерења.�Одговоран�
је� за� примену� мера� БИЗНР.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�
спреме

без

3.1.2.28.2
Руковалац�
пресом

Руководи� и� управља� пресом� за� балирање.�
Одговоран� је� за� квалитетно� обављање� радних�
задатака.� Одговоран� је� за� безбедан� рад� радника�
који� су� му� поверени.� Одговоран� је� за� исправно�
руковање� пресом.�Одговоран� је� за� примену� мера�
БИЗНР.�Користи�средства�личне�заштите.�Обавља�
и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

2

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�
спреме,�
оспособљен�
за�руковање�
пресом

без
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документације�у�складу�са�захтевима�стандарда,�а�
пре�свега�процедура�и�инструкција.�О�стању�и�
резултатима�рада�у�радној�јединици�редовно�

обавештава�директора сектора.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

технолошких�
наука

3.1.2.12.7

Координатор
РЈ�„Рециклажни�

центар“

Обавља�послове�из�делокруга�рада��руководиоца�
РЈ�„Рециклажног�центра“�у�његовом�одсуству.�
Предузима�неопходне�радње�за�остваривање�

технолошке�и�радне�дисциплине�у�РЈ.�Усаглашава�
рад�РЈ�„Сакупљање�и�транспорт�отпада“�са�

осталим�организационим�целинама�у�предузећу.�
Одговоран�је�за�правилан�ток�документације�у�РЈ.�
Учествује�у изради�дневног,�месечног�и�годишњег�
плана�и�стара�се�о�његовом�извршењу.�Учествује�у�
планирању�и�припреми�јавних�набавки�за�потребе�
РЈ.�Прати�законске�прописе�и�стара�се�о�примени�

савремених�технологија.�Уз�сагласност�
непосредног�руководиоца,�контактира�са�

надлежним�градским�управама,�инспекцијским�
органима�и�корисницима�услуга.�Контролише�

спровођење�мера�БиЗНР�у�РЈ�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�

одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено-

хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

без

3.1.2.13.7
Сарадник�за�
рециклажне�
послове

Одговоран�је�за�формирање�цена�секундарних�
сировина.�Учествује�у�организацији рада�радне�
јединице,�као�и�у�изради�и�спровођењу�планова.��
Контролише садржину�сировина��на�пријему�у�
магацин�и�одређује�технологију�даље�прераде.�
Даје�налог�за�прераду�секундарних�сировина�и�
одговоран�је�за�квалитет�и�квантитет�прераде.
Израђује техничко-технолошку документацију. 

Прати техничко-технолошке новине у сакупљању
и рециклажи комуналног отпада и других
секундарних сировина. Учествује у раду
пројектних тимова у предузећу. Ради на

усавршавању из области екологије и рециклирања
у област комуналног и другог отпада. Предузима�
неопходне�радње�за�остваривање�технолошке�и�

радне�дисциплине�у�РЈ. Усаглашава�рад�
РЈ„Рециклажни�центар“�са�осталим�

организационим�целинама�у�предузећу.
Учествује�у�изради�дневног,�месечног�и�годишњег�
плана�и�стара�се�о�његовом�извршењу.�Учествује�

у�планирању�и�припреми�јавних�набавки�за�
потребе�РЈ�„Рецилажног�центра“.�Прати�законске�

прописе�и�стара�се�о�примени�савремених�
технологија.�Уз�сагласност�непосредног�

руководиоца,�контактира�са�надлежним�градским�
управама,�инспекцијским�органима�и�корисницима�
комуналних�услуга.�Контролише�спровођење�мера�
БиЗНР�у�РЈ�„Рецилажног�центра“.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.�

Обавља�послове�из�делокруга рада��руководиоца�
РЈ�„Рециклажног�центра“�у�његовом�одсуству.�За�
свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

4

Студије�првог�
или�другог�
степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�

односно�
четири�године�

из
научног�поља�
друштвено-

хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

без

3.1.2.14.4 Администратор

Води�евиденцију�радног�времена�на�нивоу�РЈ.�
Стара�се�о�протоку документације�везане�за�радно�

време�или�одсуствовање�радника.�Прима,�
сигнира,�распоређује�и експедује�пошту�и�другу�
документацију. Користи�рачунар�у�пословној�
комуникацији.�Обрађује�и�уноси�податке�из�
службене�документације.�Израђује�дневни�и�

периодични�извештај�о�раду�РЈ.�Врши�требовања�
материјала.�Архивира�и�одлаже�записнике.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1

Четворогодиш

ње�средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког

смера

без
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3.1.2.29.1
Радник
на�сортирању�
отпада

Врши� одвајање� секундарних� компоненти� из�
комуналног� отпада� на� линији� за� рециклажу.�
Одговоран� је� за� квалитативно� и� квантитативно�
одвајање� секундарних� компоненти� по� врстама.�
Обавља� и� друге� послове� из� оквира� сортирања�
отпада,� сходно� својим� способностима.� Одговоран�
је� за� примену� мера� БИЗНР.� Користи� средства�
личне� заштите� и� води� рачуна� о� мерама� заштите�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непоср. руководиоца.

8

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�
спреме

без

3.1.2.30.1
Комунални�
радник�у�
рециклажи

Врши� утовар� и� истовар� свих� врста� отпада,�
секундарних� сировина.� Врши� одвајање� отпада�
према� задатим� нормативима.� Обавља� и� друге�
послове�из�оквира�комуналних�делатности�сходно�
својим� способностима.� Одговоран� је� за� примену�
мера� БИЗНР.� Користи� средства� личне� заштите� и�
води�рачуна� о�мерама� заштите�животне� средине.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

8

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�
спреме

без

3.1.3. РЈ�„ДЕПОНИЈА“ 
 

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.3.31.7   
Руководилац
РЈ�„Депонија“

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� радне� јединице.� У� циљу� квали-
тетнијег�обављања�послова,�сарађује�са�осталим�
руководиоцима� осталих� радних� јединица� и�
служби.� У� циљу� редовне� делатности� радне�
јединице� контактира� са� странкама,� комуналном�
полицијом� и� комуналним� редарима.� Прати� и�
контролише�квали-тет�извршених�радова�у�радној�
јединици.� Строго� контролише� исправност�
процеса� депоновања� отпада,� примењујући�
перманентно� мере� заштите� животне� средине.�
Контролише�спровођење�мера�БиЗНР.�О�стању�и�
резултатима� рада� у� радној� јединици� редовно�
обавештава� руководиоце� сектора.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Студије�
првог�или�
другог�
степена,�
односно�
стечено�
високо�
образовање�
у�трајању�од�
три�односно�
четири�
године�из�
научне�
области�
друштвено-
хуманистичк
их,�
природно-
математички
х�или�
техничко�-
технолошких�
наука

2�год.

3.1.3.32.4
Пословођа�на�
депоновању�
отпада

Врши� распоред� радника� на� депоновању� отпада.�
Контролише� квалитет� и� исправност� обављеног�
посла.� Даје� конкретна� упутства� и� налоге�
радницима� за� извршење� посла.� Користи� личну�
заштитну�опрему�и�примењује�мере�БИЗНР.�Води�
рачуна�о�заш. жив. сред.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосред. руковод.

3

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�

1�год.

3.1.3.33.4

Контролор�
депоновања�
отпада I 
категорије

Врши�контролу�и�евидентира�број извежених�тура�
и� количину� изнетог� смећа�на�депонији� возилима�
предузећа.� Издаје� потврде� возилима� других�
предузећа,� о� количини� извеженог� смећа� на�
депонији,� а� копије� истих� свакодневно� доставља�
служби� на� фактурисање.� Врши� продају� креча,�
гума� и� осталог� материјала� на� депонији,� а�
прикупљени� новац� свакодневно� уплаћује� на�
благајни� предузећа.� Врши� физичко� обезбеђење�
објекта,� имовине� и� комплекса� депоније.� Води�
књигу�дежурства�са�свим�потребним�елементима.�
Користи� личну� заштитну� опрему� и� примењује�
мере� БИЗНР.� Води� рачуна� о� заштити� животне�

4

Четворогодиш
ње�средње�
образовање�
општег�
усмерења�

без
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3.1.2.15.4

Пословођа�на�
сакупљању�и�
третману�

секундарних�
сировина

Организује�рад�на�сакупљању,�транспорту�и�
третману�секундарних�сировина.�Контролише�

квалитет�обављеног�посла�и�одређује�нормативе�за�
третман�сировина�у�зависности�од�захтева�

тржишта.�Верификацијом�мернина�врши�дневну�
контолу�издавања�и�пријема�робе�у�магацинском�
пословању.�Даје�налоге�и�радне�задатке�и�врши�

контролу�рада�радника�на�сортирању�отпада.�Врши�
проверу способности�радника,�правилно�вођење�
путних�и�радних�налога�и�потврда�о�извршеним�
услугама,�чистоћу�кабине�возила�и�комплетност�
екипа.�Одговоран�је�за�дисциплину�у�раду.�

Анализира�оперативне�застоје�у�раду�и�предлаже�
решења.�Свакодневно�подноси�извештај�о�раду.�
Активно�користи�рачунар�у�нормалној�пословној�
комуникацији�и�прати�савремене�технологије�

праћења�рада�екипа.�Уз�сагласност�непосредног�
руководиоца,�контактира�са�инспекцијским�

органима�и�корисницима�комуналних�услуга.�Води�
евиденцију�радног�времена�на�нивоу�РЈ. 

Контролише�спровођење�мера�за�безбедан�рад�и�
коришћење�личне�заштитне�опреме. Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.�
За�свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

4

Трогодишње
или�

четворогодиш
ње средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера

без

3.1.2.16.4
Продавац�
секундарних�
сировина

Врши�пријем�робе�у�малопродаји.�Одговоран�је�за�
залихе�робе�у�магацину�малопродаје.�Одговоран�је�
за�исправност�финансијске�документације�према�
важећем�ценовнику.�Обавља�послове�продаје�

робе�у�малопродаји.�Води�одговарајућу�
документацију. Одговоран�је�да�сакупљени�дневни�
готовински�износ�преда�на�благајни�предузећа.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�непосредном�
руководиоцу.

2

Трогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера

без

3.1.2.17.3
Магационер�
секундарних�
сировина

Врши�пријем�робе�и�ускладиштење.�Врши�
непосредни�надзор�прераде�сировина.�Одговоран�
је�за�стање�залиха�у�магацину.�Врши�припрему�и�
унос�података�за�потребе�књижења.�Врши�мерење�
на�колској�ваги. Користи�личну�заштитну�опрему�и�
примењује�мере�БиЗНР.�Води�рачуна�о�заштити�
животне�средине.�Ради�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

3

Трогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера

без

3.1.2.18.3
Возач

специјалног�возила

Управља�свим�врстама�специјалних�теретних�
возила.�Поседује�возачку�дозволу�за�одговарајућу�
категорију�возила.�Води�дневни�путни�налог�за�
возило,�попуњава�радне�налоге�и�радне�листе�о�
извршеним�пословима.�Контролише исправност�
возила�и�уочене�кварове�и�недостатке�благовре-
мено�пријављује�служби�одржавања.�Управља�
механичком�руком�приликом�утовара�робе.�

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Користи�
средства�личне�заштите.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера,�са�
испитом
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�

за�
управљање�
специјалним�
возилима у�
складу�са�
позитивним
прописима

без

3.1.2.19.1
Возач
резерве

Управља�свим�врстама�специјалних�теретних�
возила.�Поседује�возачку�дозволу�за�одговарајућу�
категорију�возила.�Води�дневни�путни�налог�за�
возило,�попуњава�радне�налоге�и�радне�листе.�
Контролише�исправност�возила�и�уочене�кварове�
и�недостатке�благовремено�пријављује�служби�

одржавања. Управља�механичком�руком�приликом�

1

Основно�
образовање
са испитом
возача�„Ц“�
категорије,
оспособљен

за�

без
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средине.� По� потреби,� проверава� и� контролише�
рад� на� депонији.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

3.1.3.34.3

Контролор�
депоновања�
отпада�II 
категорије

Врши�контролу�и�евидентира�број�извежених�тура�
и� количину� изнетог� смећа�на�депонији� возилима�
предузећа.� Издаје� потврде� возилима� других�
предузећа,� о� количини� извеженог� смећа� на�
депонији,� а� копије� истих� свакодневно� доставља�
служби� на� фактурисање.� Врши� продају� креча,�
гума� и� осталог� материјала� на� депонији,� а�
прикупљени� новац� свакодневно� уплаћује� на�
благајни� предузећа.� Контролише� тело� депоније.�
Води� књигу� дежурства� са� свим� потребним�
елементима.� Обавезан� је� да� користи� личну�
заштитну�опрему�и�примењује�мере�БИЗНР.�Води�
рачуна�о� заштити�животне�средине.�По� потреби,�
проверава� и� контролише� рад� на� депонији.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења�

без

3.1.3.35.3
Руковалац��
радним�
машинама�

Поседује� возачку� дозволу/сертификат�
одговарајуће� категорије.� Рукује� свим� радним�
машинама� и� брине� се� о� њиховом� редовном�
одржавању.� Кординира� возила� која� допремају�
отпад.� Одржава� тело� депоније� по� упутствима� и�
формира� интерне� саобраћајнице.� � Води� путни�
налог� за� машину� и� испуњава� радни� налог� о�
одржавању.� Користи� личну� заштитну� опрему� и�
примењује� мере� БИЗНР.� Води� рачуна� о� заштити�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�
образовање�
грагевинског�
усмерења,���
оспособљен�за�
руковање�грађ.�
машинама

без

3.1.3.36.3
Возач

Одговоран� је� за� правилно� управљање� и�
руковање� возилом� у� саобраћају.� Води� дневни�
путни�налог�за�возило,�попуњава�радне�налоге�и�
радне� листе� о� извршеним� пословима.� Врши�
визуелни�преглед�возила�пре/по�завршетку�рада,�
правда� утрошак� горива,� одговоран� је� за�
исправност�возила�и�чистоћу�истог�(унутрашњост�
кабине).� Уочене� кварове� и� недостатке�
благовремено�пријављује�одговорном�лицу.�
Орошава�тело�депоније�и�пере�приступни�пут�до�
тела� депоније.� Врши� транспорт� земље� за�
покривање� тела депоније.� У� зимском� периоду,�
врши� чишћење� снега. Одговоран� је� за� примену�
мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
руководиоца.

1

Трогодишње
средње�

образовање
општег�смера, 
са�испитом
возача�Ц�
категорије,�

оспособљен�за�
управљање�
комуналним
возилима у�
складу�са�
позитивним�
прописима

без

3.1.3.37.3 Планер�депоније

Поседује� возачку� дозволу� одговарајуће�
категорије.� Управља� булдозером� и� планира�
одлагање� смећа� на� депонији.� Врши� контролу� и�
делимично� одржавање� булдозера,� а� уочене�
кварове� и� недостатке� пријав-љује� служби�
одржавања.� По� потреби,� управља� и� другим�
радним� машинама.� Одговоран� је� за� примену�
мера� БИЗНР.� Користи� личну� заштитну� опрему� и�
води�рачуна�о�заштити�животне�средине.�Ради�и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�са�
испитом�
возача�Ц�катег.,�
оспособљеност�
за�руковање�
машинама�за�
планирање�
смећа

без

3.1.3.38.3 Аутомеханичар�

Води� рачуна� о� техничкој� исправности� возила� и�
радних� машина� на� депонији.� Помаже�
руковаоцима�радних�машина�приликом�редовног�
и� текућег� одржавања� машина.� Врши� поправке�
опреме� на� депонији� по� налогу� пословође� у�
складу� са� расположивим� алатом� и� стручном�
спремом.� Ради� и� остале� послове� по� налогу�
пословође.� Води� рачуна� о� примени� прописа�
безбедности� на� раду.� Одговоран� је� за� примену�
мера�БИЗНР.�Користи�личну�заштитну�опрему.

1

Трогодишње�
средње�
образовање����
усмерења

аутомеханича
р

без
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утовара�робе.�Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР.�Користи�средства�личне�заштите.�Обавља�

и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

управљање
комуналним
возилима

3.1.2.20.3

Возач
Рециклажног�

центра

Управља�свим�врстама�специјалних�теретних�и�
комуналних�возила.�Поседује�возачку�дозволу�за�
одговарајућу�категорију�возила. Води�дневни�путни�
налог�за�возило,�попуњава�радне�налоге�и�радне�
листе о�извршеним�пословима.�Контролише�

исправност�возила�и�уочене�кварове�и�недостатке�
благовремено�пријављује�служби�одржавања.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Користи�

средства�личне�заштите.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Трогодишње
средње

образовање
друштвеног,�
природног

или�техничког
смера,

са�испитом
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен
за�управљање�
специјалним�
возилима
у�складу�са�
позитивним�
прописима

без

3.1.2.21.3
Руковалац�

грађевинским�
машинама

Ради�и�рукује�грађевинским�машинама�које�се�
користе�у�радној�јединици.�Управља�механичком�
руком�приликом�утовара�робе.�Одговоран�је�за�
извршење�радних�задатака�које�је�примио�и�за�
раднике�који�су�му�поверени.�Одговоран�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�Користи�средства�личне�
заштите.�Обавља и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�

образовање
друштвеног, 
природног�или�
техничког
смера,

оспособљен�за�
руковање�

грађевинским�
машинама

без

3.1.2.22.3 Гасни�секач

Обавља�све�послове�у�радној�јединици�везане�за�
рад�са�аутогеним�апаратом.�Непосредно�је�

одговоран�за�исправно�руковођење�боцама�под�
гасним�притиском,�алатом,�употребу�заштитних�
средстава�и�придржавање�мера�БиЗНР.�Према�
потреби�обавља�и�друге�послове�у�процесу�
сортирања�и�прераде�секундарних�сировина.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера

без

3.1.2.23.3
Руковалац�
линијом

Одговоран�је�за�исправно�руковање�постројењем�
за�рециклажу.�Одговоран�је�за�техничку�

исправност�постројења.�Одговоран�је�за�безбедан�
рад�радника�који�раде�на�сортирању�комуналног�
отпада.�Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР�
предвиђених�законом.�Користи�средства�личне�

заштите�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�

образовање��
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера

без

3.1.2.24.1
Руковалац�

вагом

Врши�мерење�на�колској�ваги.�Одговоран�је�за�
исправност�ваге�и�редовно�баждарење.�Обавезан�
је�да�води�уредно�евиденцију�мерења.�Одговоран�
је�за�примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1
Основно�

образовање�
без

3.1.2.25.1 Руковалац�пресом

Рукује�пресом�за�балирање�металног�и�
амбалажног�отпада.��Навози�колица�на�утоварној�

линији�пресе.�Одговоран�је�за�квалитетно�
обављање�радних�задатака.�Одговоран�је�за�
безбедан�рад�радника који�су�му�поверени.�
Одговоран�је�за�исправно�руковање�пресом.�
Одговоран�је�за�примену�мера БиЗНР.�Користи�

средства�личне�заштите.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.

2

Основно�
образовање,�
оспособљен�за�
руковање�
пресом

без
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3.1.3.39.3
Бравар�-
заваривач

Врши�све�поправке�судова�за�одлагање�отпада�у�
радионици� и� на� терену.� По� налогу� пословође,�
интервентно� поправља� и� осталу� опрему� на�
депонији� у� складу� са� расположивим� алатом� и�
стручном� оспособљеношћу.� Ради� и� остале�
послове� по� налогу� пословође.� Води� рачуна� о�
примени� прописа� безбедности� на� раду.�
Одговоран� је� за� примену� мера� БИЗНР.� Користи�
личну�заштитну�опрему.

3

Трогодишње�
средње�
образовање�
металског�
усмерења

без

3.1.3.40.1
Радник�на�
депонији

Врши� дезинфекцију� возила.� Чисти,� одржава�
просторије,� као� и� простор� око� зграде.� Врши�
прање� кавеза� у� којима� се� чувају� пси� луталице.�
Храни�и�поји�псе.�Одговоран� је�за�примену�мера�
БИЗНР.� Користи� личну� заштитну� опрему� и� води�
рачуна� о� мерама� заштите� животне� средине.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

5

Основно�
образовање�
и�први�
степен�
стручне�
спреме

без

3.2.0. СЕКТОР�ОДРЖАВАЊА�ХИГИЈЕНЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.0.01.7
Директор
сектора

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� сектора.� У� циљу� квалитетнијег�
обављања� посла,� сарађује� са� осталим�
секторима�предузећа,�као�и�са�представницима�
других� предузећа� у� Граду.� Прати,� проучава� и�
примењује� у� раду� савремена� достигнућа� из�
области�управљања�отпадом�и�одвоза�смећа,�а
пре� свега� јавне� хигијене.� Дефинише� и�
контролише�спровођење�мера�заштите�животне�
средине.� Редовно� упознаје� директора�
предузећа� и� остале� чланове� менаџмента� о�
резултатима� рада� у� сектору.� Одговоран� је�
извршном�директору�за�оперативне�послове�за�
правилно�функционисање�сектора�и�поверених�
послова.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
претпостављеног руководиоца.

1

Високо�
образовање�

првог или�другог
степена�у�

трајању�од�три, 
односно�четири�
године општег�

смера

3 год.

3.2.0.02.3 Возач�

Управља� путничким� возилом� према� потреби� и�
налогу.� Води� дневни� путни� налог� за� возило.�
Свакодневно� обавља� визуелни� преглед�
исправности� повереног� возила� и� стара� се� о�
хигијени� возила.� Контролише� исправност�
возила� и� уочене� кварове� и� недостатке�
пријављује� служби� одржавања.� Доноси� и�
односи� пошту� за� сектор.� По� потреби� и� позиву�
руководиоца�неког�од�сектора�предузећа,�дужан�
је� да� се� одазове,� али� само� уз� сагласност�
непосредног� руководиоца.� Пасивно� је� мобилан�
у� дане� дежурства� непосредног� руководиоца�
сектора.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање,�са�
испитом�за�
возача�„Б“�
категорије

без 

3.2.1. РЈ��ЗА��УКЛАЊАЊЕ�ОТПАДА�И�ПРАЊЕ�ЈАВНИХ�ПОВРШИНА/“ЗИМСКА�СЛУЖБА“

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.1.03.7

Руководилац
РЈ�за�уклањање�
отпада�и�прање�
јавних�
површина�/�
Зимска�служба

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� радне� јединице.� У� циљу�
квалитет-нијег� обављања� послова� сарађује� са�
шефовима�других�радних� јединица�и�служби.�У�
вези� редовне� делатности� радне� јединице�
контактира� са� странкама,� комуналном�
инспекцијом,� надзорним� органом� и� органима�
савета�грађана�и�кућних�савета.�Врши�потребне�

1

Високо�
образовање�
првог или�другог
степена�у�
трајању�од�три, 
односно�четири�
године општег�
смера

2�год.
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3.1.2.26.1
Комунални�радник�

у�рециклажи

Одговоран�је�за�квалитативно�и�квантитативно�
одвајање�секундарних�компоненти�на�линији�за�
сортирање.�Врши�сортирање�према�задатим�

нормативима.�На�рејонима�врши�утовар�и�истовар�
свих�врста�секундарних�сировина�у�комунално�
возило.�Обавља�и�друге�послове�из�оквира�
комуналних�делатности�сходно�својим�

способностима.�Води�рачуна�о�заштити�животне�
средине.�Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. 
Користи�средства�личне�заштите�и�води�рачуна�о�
мерама�заштите�животне�средине.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

15
Основно�

образовање�
без

3.1.2.27.1
Комунални�радник�

- грајфериста

Управља�механичком�руком�грајфера�приликом�
утовара�и�истовара�робе. Врши�одвајање�

секундарних�компоненти�на�линији�за�сортирање.�
На�рејонима�врши�утовар�и�истовар�свих�врста�

секундарних�сировина�у�комунално�возило.�Врши�
сортирање�према�задатим�нормативима.�Обавља�
и�друге�послове�из�оквира�комуналних�делатности�
сходно�својим�способностима.�Одговоран�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�Користи�средства�личне�

заштите�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

2
Основно�

образовање�
без

3.1.3. РЈ�„ДЕПОНИЈА“
  

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.1.3.28.7
Руководилац
РЈ�„Депонија“

Руководи�и�организује�рад�РЈ�„Депонија“. 
Одговоран�је�за�правилно�функционисање�РЈ�и�
поверених�послова.�Одговоран�је�за�планирање�

отпада�на�депонији�у�складу�са�планским�
документима.�Прати�и�контролише�квалитет�

извршених�радова�у�РЈ.�Одговоран�је�за�контролу�
готовине�и�финансијске�документације,�на�име�
спроведених�ванредних�услуга�према�важећем�
ценовнику.�Прати�законске�прописе�и�стара�се�о�
примени�савремених�технологија.�Контактира�са�
инспекцијским�органима�и�корисницима�услуга.
Учествује�у�изради�документације�у�складу�са�
захтевима�стандарда,�а�пре�свега�процедура и�
инструкција. Контролише�спровођење�мера�
БиЗНР.�О�стању�и�резултатима рада�у�радној�
јединици�редовно�обавештава�директора�

сектора.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог�
степена,�
односно
стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�
три�односно�
четири�године
из�научног�
поља�

друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

1�год.

3.1.3.29.4
Координатор
РЈ�„Депонија“

Координира�рад�запослених�у�РЈ�Депонија. 
Издаје�потребне�налоге запосленима�у�РЈ и
стара�се�о�динамици�извршавања�издатих�

налога.�Учествује�у�изради дневног,�месечног и
годишњег�извештаја РЈ.�Усаглашава�рад�радне�
јединице�са�осталим�службама�у�предузећу. 
Одговоран�за�правилан�ток�документације�у�
радној�јединици.�Води�евиденцију�радног�

времена�на�нивоу�РЈ.�Одговоран�је�да�сакупљени�
готовински�износ�преда�на�благајни�предузећа�на�
име�дневних�фактурисања�ванредних�услуга.�

Попуњава�ДКО.�Прати�законске�прописе�и�стара�
се�о�примени�савремених�технологија.�Уз�

сагласност�непосредног�руководиоца,�контактира�
са�надлежним�градским�управама,�инспекцијским�
органима�и�корисницима�комуналних�услуга.�

Обавља�послове�из�делокруга�рада��руководиоца�
РЈ�„Депонија“�у�његовом�одсуству. Обавља�и�

1

Четворогодишњ
е�средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

1�год.
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припреме� за� рад� Зимске� службе� и� непосредно�
организује� рад� исте.� Конт-ролише� квалитет�
извршених� радова�у�рад-ној� јединици.�О�стању�
и� резултатима�рада� у� радној� јединици� редовно�
обавештава�руков.�сектора.�У�оквиру�сектора�по�
потреби�учествује�у�организацији�посла�у�другој�
радној� јединици.� Строго� контролише�
спровођење� мера� заштите� животне� средине.�
Одговоран� је� за� правилно� функционисање�
радне�јединице�и�поверених�послова.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

3.2.1.04.4

Координатор�на�
уклањању
отпада�и�прања�
јавних�
површина

Координира� и� контролише� рад� у� радној�
јединици.�Издаје�потребне�налоге�пословођама�
за� извршење� радних задатака.� Стара� се� о�
динамици� извршавања� издатих� радних� налога.�
Учествује� у� изради� и� извршавању� годишњег,�
кварталног� и� месечног� плана� Р.Ј.� Усаглашава�
рад� радне� јединице� са� осталим� службама.�
Контролише�спровођење�мера�заштите�животне�
средине.� Одговоран� је� за� правилан� ток�
документације� у� радној� јединици.� Обавља� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења

2�год.

3.2.1.05.4

Пословођа�на�
уклањању�
отпада�и�прању�
јавних�
површина

Организује�рад�радника�на терену.�Контролише�
квалитет� обављеног� посла.� Води� евиденцију�
радног� времена� за� поверене� раднике.�
Одговоран� је� за� примену� мера� БИЗНР.�
Спроводи�мере�личне�заштите�и�води�рачуна�о�
мерама� заштите� животне� средине.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�непосред.руковод.

8

Четворогодишње�
средње�
образовање�
оптег�усмерења�

1�год.

3.2.1.06.4

Администратор�
за�уклањање�
отпада�и�прање�
јавних�површина

Врши� коресподенцију� информација.� Прима�
странке.�Води�евиденцију�о�радном�времену�за�
све� раднике� радне� јединице.� Врши� требовање�
материјала� за� потребе� целокупне� радне�
јединице.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непос. руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
оптег�усмерења�

без

3.2.1.07.4   

3.2.4.34.1

Возач
комуналног�
возила I 
категорије

Возач�резерве

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама� специјалних� комуналних� возила.� Води�
дневни�путни�налог�за�возило,�попуњава�радне�
налоге� и� радне� листе� о� извршеним� пословима�
за� поверене� раднике� и� себе.� Организује� и�
контролилше� рад� радника� своје� групе� на�
терену.� У� зимском� периоду,� врши� чишћење�
снега.�Контролише�исправност�возила�и�уочене�
кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�
служби� одржавања.� Организује� и� контролише�
истовар�смећа�на�градској�депонији.�Одговоран�
је� за� примену� мера� БИЗНР.� Користи� средства�
личне�заштите�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�
животне�средине.�По�потреби�управља�и�другим�
возилима� предузећа.� Обавља� и� друге� послове�
по�налогу�непосред.�руковод.

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама�комуналних�возила.�Води�дневни�путни�
налог� за� возило,� попуњава� радне� налоге� и�
радне� листе� о� извршеним� пословима� за�
поверене� раднике� и� себе.� Контролилше� рад�
радника� своје� групе� на� терену.� У� зимском�
периоду,� врши� чишћење� снега.� Контролише�
исправност� возила� и� уочене� кварове� и�
недостатке� благовремено� пријављује� служби�
одржавања.� Организује� и� контролише� истовар�
смећа� на� градској� депонији.� Одговоран� је� за�

8

5

Четворогодишње�
средње�
образовање�
саобраћајног�
усмерења,�са�
испитом
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�
са�испитом
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

Без

Без

61 

друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

3.1.3.30.4
Пословођа�
депоновања�
отпада

Одговоран�је�за�контролу�довежених�количина�
неопасног�отпада�намењених�одлагању�на�
депонији.�Врши�мерење�и�води�евиденцију�
довежених�количина�отпада�на�депонији.�

Одговоран�је�за�вршење�наплате�ванредних�
услуга�према�важећем�ценовнику,�издавање�

правним�лицима�потврде�о�извршеној�услузи,�као�
и�издавање�фискалног�рачуна�физичким�лицима.�
Дужан�је�да�готовински�износ�који�наплати�на�
дневном�нивоу�преда�кординатору�РЈ.�Врши�
дневну�контролу�свих�објеката�на�депонији.�
Организује�рад�на�депоновању�отпада.�Врши�
контролу�заштитне�опреме,�способности�

радника,�правилно�вођење�путних�и�радних�
налога,�чистоћу�кабине�возила�и�радних�машина,�

као�и�комплетност�екипа.�Врши�планирање�
одлагања�отпада�и�контролише�квалитет�и�

исправност�обављеног�посла.�Одговоран�је�за�
рационално�коришћење�радног�времена,�

материјала�и�других�ресурса.�Одобрава�дневно�
требовање�материјала�из�магацина.�Спроводи�
планове�рада�РЈ.�Стара�се�о�исправности�

средстава�за�рад.�Одговоран�је�за�дисциплину�у�
раду.�Одговоран�је�за�уређење�радног�простора.�

Уз�сагласност�непосредног�руководиоца,�
контактира�са�инспекцијским�органима�и�
корисницима�комуналних�услуга.�Користи�

рачунар�у�нормалној�пословној�комуникацији�и�
прати�савремене�технологије�праћења�рада�

екипа. Води�евиденцију�радног�времена�на�нивоу�
РЈ.�Контролише�спровођење�мера�БиЗНР.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�

непосредном�руководиоцу.

7

Четворогодишњ
е�средње�
образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.1.3.31.4
Планер
депоније

Одговоран�је�за�одржавање�тела�депоније�у�
складу�са�упутствима�и�формирање�интерних�
саобраћајница.�Рукује�свим�грађевинским�
машинама�у�предузећу�(булдозером,�

компактором,�утоваривачем,�багером)�и�брине�се�
о�њиховој�исправности�и�редовном�одржавању.�
Управља�свим�врстама�специјалних�(комуналних)��
и�теретних�возила.�Дужан�је�да�код�преузимања�
машине�или�возила�изврши�визуелни�преглед��

истог.�Стара�се�о�исправности�и�хигијени�возила.�
Уочене�кварове�и�неисправности пријављује�
служби�одржавања�возила.�Одговоран�је�за�
рационално�коришћење�радног�времена,�
материјала�и�осталих�ресурса�предузећа�у�

складу�са�важећим�процедурама.�Одговоран�је�за�
примену мера�БиЗНР�у�току�рада�са�машином.�
Користи�личну�заштитну�опрему�и�води�рачуна�о�
заштити�животне�средине.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње
или�

четворогодош
ње�средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера�са�

испитом�возача�
„Ц“ категорије,�
оспособље�за�
руковање�

машинама�за
планирање�
отпада

без

3.1.3.32.3
Руковалац��радним�

машинама

Одговоран�је�за�одржавање�тела депоније�у�
складу�са�упутствима�и�формирање�интерних�
саобраћајница.�Рукује�свим�грађевинским�
машинама�у�предузећу�(булдозером,�

компактором,�утоваривачем,�багером) и�брине�се�
о�њиховој�исправности�и�редовном�одржавању.�
Дужан�је�да�код�преузимања�машине�изврши�

визуелни�преглед��истог.�Стара�се�о�исправности�
и�хигијени�радних�машина.�Уочене�кварове и�
неисправности�пријављује�служби�одржавања�
возила.�Одговоран�је�за�рационално�коришћење�
радног�времена,�материјала�и�осталих�ресурса�

2

Трогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера,   

оспособљен�за�
руковање�

грађевинским�
машинама

без
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примену� мера� БИЗНР.� Користи� средства� личне�
заштите� и� води� рачуна� о� мерама� заштите�
животне�средине.�По�потреби�управља�и�другим�
возилима� предузећа.� Обавља� и� друге� послове�
по�налогу�непосред.руковод.

3.2.1.08.3

Возач
комуналног�
возила II 
категорије

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама�комуналних�возила.�Води�дневни�путни�
налог� за� возило,� попуњава� радне� налоге� и�
радне� листе� о� извршеним� пословима� за�
поверене� раднике� и� себе.� Контролилше� рад�
радника� своје� групе� на� терену.� У� зимском�
периоду,� врши� чишћење� снега.� Контролише�
исправност� возила� и� уочене� кварове� и�
недостатке� благовремено� пријављује� служби�
одржавања.� Организује� и� контролише� истовар�
смећа� на� градској� депонији.� Одговоран� је� за�
примену� мера� БИЗНР.� Користи� средства� личне�
заштите� и� води� рачуна� о� мерама� заштите�
животне�средине.�По�потреби�управља�и�другим�
возилима� предузећа.� Обавља� и� друге� послове�
по�налогу�непосред.руковод.

9

Трогодишње�
средње�
образовање�
саобраћајног�
усмерења,�са�
испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.1.09.3 
Руковалац
водосистемом�I 
категорије

Рукује,� одржава� и� обезбеђује� водосистем.�
Пушта� у�погон� и� контролише�рад�водосистема.�
Рукује� инсталацијама� и� визуелном� контролом�
прати� исправност� истих.� Води� евиденцију� о�
извеженим� количинама� воде.� Врши� физичко�
обезбеђење�објекта.�Одржава�хигијену�објекта�и�
ближе� околине.� Одговоран� је� за� примену� мера�
БИЗНР.� Користи� средства� личне� заштите.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

5

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења��

без

3.2.1.10.1 
Руковалац
водосистемом�II 
категорије

Рукује� водосистемом.� Пушта� у� погон� и�
контролише� рад� водосистема.� Рукује�
инсталацијама,� одржава� и� обезбеђује�
водосистем� и� визуелном� контролом� прати�
исправност� истих.� Води� евиденцију� о�
извеженим� количинама� воде.� Врши� физичко�
обезбеђење�објекта.�Одржава�хигијену�објекта�и�
ближе�околи-не.�Одговоран� је� за�примену�мера�
БИЗНР.� Користи� средства� личне� заштите.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�
општег�усмерења��

без

3.2.1.11.1 Перач��улица

Врши�прање�улица�и�осталих�јавних�површина.�
Врши�пуњење�цистерни�са�водом.� Контролише�
исправност� црева� и� млазница.� У� зимском�
периоду� дежура� ради� чишћења� снега� и�
посипања� јавних� површина� сољу.� Врши�утовар�
смећа� из� канти,� контејнера,� пластичних� кеса�
или� лопатом.� Врши� чишћење� и� пречишћавање�
јавних� површина.� .� Одговоран� је� за� примену�
мера�БИЗНР.�Користи�средства�личне�заштите�и�
води� рачуна� о� мерама� заштите животне�
средине.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

21

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�
оспособљеност�
за�послове�
перача

без

3.2.1.12.1
Комунални�
радник�у�јавној�
хигијени

Врши� утовар� смећа� из� канти,� контејнера,�
пластичних� кеса� и� лопатом� и� расуто� смеће�
обавезно� сакупља.� Врши� прање� улица� и�
осталих� јавних� површина.� Врши� чишћење� и�
пречишћавање� јавних� површина.� У� зимском�
периоду�уклања�снег�и�лед�са�јавних�површина.�
Врши� пражњење� корпи� за� отпатке.� Одржава�
просторије� ВЦ-а.� Одржава� и� чисти� улазна�

11

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме

без 
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предузећа�у�складу�са�важећим процедурама.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР�у�току�рада�
са�машином.�Користи�личну�заштитну�опрему�и�

води�рачуна�о�заштити�животне�средине.�Обавља�
и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

3.1.3.33.3
Возач

Управља�свим�врстама�специјалних�(комуналних)��
и�теретних�возила. Води�дневни�путни�налог�за�
возило,�попуњава�радне�налоге�и�радне�листе�о�
извршеним�пословима.�Врши визуелни�преглед�
возила�пре/по�завршетку�рада,�правда�утрошак�
горива,�одговоран�је�за�исправност�возила�и�
чистоћу�истог�(унутрашњост�кабине).�Уочене�

кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�
одговорном�лицу. Орошава�тело�депоније�и�пере�
приступни�пут�до�тела�депоније.�Врши�транспорт�
земље�за�покривање�тела�депоније.�У�зимском�
периоду,�врши�чишћење�снега.�Одговоран�је�за�
примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове

по�налогу�руководиоца.

1

Трогодишње
средње�

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера,�са�

испитом возача�
Ц�категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним
возилима у�
складу�са
позитивним�
прописима

без

3.1.3.34.3
Бравар�-
заваривач

Самостално�обавља�све�браварске�послове�на�
поправци�и�одржавању�типских�посуда,�моторних�
возила�и�машина�и�самостално�врши�израду,�
поправку�и�реконструкцију�типских�посуда�и�
опреме.�Врши�потребна�заваривања�(гасна�и�

електрична)�у�циљу�обављања�радних�задатака.�
Врши�све�поправке�судова�за�одлагање�отпада�у�
браварској�радионици�и�на�терену.�Води�рачуна�о�

примени�прописа�безбедности�на�раду.�
Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Користи�

личну�заштитну�опрему. Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Трогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког
смера

без

3.1.3.35.1
Радник�на�
депонији

Врши�дезинфекцију�возила�и�прање�радних�
машина.�Обавља�чишћење�простора�око�

објеката. Врши�чишћење�и�пречишћавање�свих�
саобраћајница,�ободних�канала и�постројења�на�
телу�депоније.�У�зимском�периоду�уклања�снег�и�
лед�са�истих.�Користи�личну�заштитну�опрему�на�
радном�месту�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�
на�раду�и�животне�средине�у�току�обављања�

посла�који�му�је�у�опису�радног�места.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

3
Основно�

образовање�
без

3.2.0. СЕКТОР�ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.0.01.7

Директор
сектора

одржавања�
хигијене

Руководи,�организује,�координира,�прати�и�
анализира�рад�сектора.�У�циљу�квалитетнијег�

обављања�посла,�сарађује�са�осталим�
секторима�предузећа,�као�и�са�представницима�
других�предузећа�у�граду.�Прати,�проучава�и�
примењује�у�раду�савремена�достигнућа�из�

области�управљања�отпадом�и�одвоза�смећа,�а
пре�свега�јавне�хигијене. Предузима�и�спроводи�

развојне�активности�у�циљу�унапређења�
делатности�предузећа.�Прати�развој�

савремених�технологија�у�области�пружања�
комуналних�услуга�и�стара�се�о�њиховој�

примени�у�предузећу.�Обезбеђује�поштовање�

1

Високо�
образовање�

другог�или�трећег�
степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�из�
научног�поља�
друштвено�-

хуманистичких,�
природно-

математичких�
или�техничко-
технолошких

без
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врата,� степениште,� смећаре,� ходнике� и� друге�
заједничке� просторије�стамбених� зграда.�Чисти�
и� одржава� двориште� и� друге� јавне� површине�
око� стамбених� зграда.� Ради� на� специјалном�
возилу�за�прање�контејнера.�На�депонији�врши�
дезинфекцију,� прави� метле,� чисти� и� одржава�
просторије�и�пере�радне�машине.�Предвиђеним�
поступком� хвата� псе� и� мачке� луталице.�
Сакупља�животињске�лешеве.�Врши�истресање�
отпадака� из� специјалног� возила� на� градској�
депонији� путем� командних� тастера.� Врши�
истовар�возила.�Одговоран� је� за�примену�мера�
БИЗНР.�Користи�средства�личне�заштите�и�води�
рачуна� о� мерама� заштите� животне� средине.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

3.2.2.РЈ�ЗА�ЧИШЋЕЊЕ�ЈАВНИХ�ПОВРШИНА�И�ОДРЖАВАЊЕ�ЈАВНИХ�ТОАЛЕТА 

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.2.13.7

Шеф
РЈ�за�чишћење�
јавних�површина
и�одржавање�
јавних�тоалета

Организује,� прати� и� анализира� рад� радне�
јединице.� У� циљу� квалитетнијег� обављања�
послова� сарађује� са� руководиоцима� других�
радних� јединица� и� служби.� У� вези� редовне�
делатности,� у� сарадњи� са� Руководиоцем�
сектора, контактира� са� странкама,� комуналном�
инспекцијом,� надзорним� органом� и� органима�
месне� канцеларије� и� кућних� савета. Врши�
потребне� припреме� за� рад� Зимске� службе� и�
непосредно� организује� рад� исте.� Контролише�
квалитет� извршених� радова� у� радној� јединици.�
О�стању�и�резултатима�рада�у�радној� јединици�
редовно� обавештава� руководиоца� сектора.�
Дефинише� и� контролише� спровођење� мера�
заштите� животне� средине.� Одговоран� је� за�
правилно� функционисање� радне� јединице� и�
поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�
високо�образовање�
у�трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научне�
области�
друштвено-
хуманистичких,�
природно-
математичких�или�
техничко�-
технолошких�наука

2�год.

3.2.2.14.4
Координатор�за
чишћења�јавних�
површина

Координира� и� контролише� рад� пословођа.�
Издаје� потребне� налоге� пословођама� за�
извршење� радних� задатака.� Стара� се� о�
динамици� извршавања� издатих� радних� налога.�
Учествује� у� изради� и� реализацији� годишњег,�
кварталног� и� месечног� плана� Р.Ј.� Усаглашава�
рад� радне� јединице� са� осталим� службама.�
Одговоран� је� за� правилан� ток� документације� у�
радној�јединици.�Контролише�спровођење�мера�
БИЗНР�и� заштите� животне� средине.�Обавља�и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
оптег�усмерења

2�год.

3.2.2.15.4
Пословођа�на�
чишћењу�јавних�
површина

Организује�рад�радника�на�терену.�Контролише�
квалитет� обављеног� посла.� Води� евиденцију�
радног� времена� за� поверене� раднике.� Води�
рачуна� о� спровођењу� мера� БИЗНР� и� заштите�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосред.руковод.

8

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
оптег�усмерења�

1�год.

3.2.2.16.4
Администратор�за�
чишћење�јавних�
површина

Врши� коресподенцију� информација.� Прима�
странке.�Води�евиденцију�о�радном�времену�за�
све� раднике� радне� јединице.� Врши� требовање�
материјала� за� потребе� целокупне� радне�
јединице.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
оптег�усмерења�

без

3.2.2.17.4
Возач
комуналног�
возила

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама� теретних� и� комуналних� возила. Води�
дневни�путни�налог�за�возило,�попуњава�радне�

2

Четворогодишње

средње�
образовање�

без
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прописа�и�процедура. Дефинише�и�контролише�
спровођење�мера�заштите�животне�средине.

Редовно�упознаје�директора�предузећа�и�остале�
чланове�менаџмента�о�резултатима�рада�у�

сектору.�За�свој�рад�и
рад�сектора одговоран�је�извршном директору за�

оперативне�послове.

наука

3.2.0.02.3
Возач�путничког�

возила

Управља�путничким�возилом�према�потреби�и�

налогу.�Води�дневни�путни�налог�за�возило.�

Свакодневно�обавља�визуелни�преглед�

исправности�повереног�возила�и�стара�се�о�

хигијени�возила. По�потреби�врши�прање�

возила и�чишћење�кабине. Контролише�

исправност�возила�и�уочене�кварове�и�

недостатке�пријављује�служби�одржавања.�

Доноси�и�односи�пошту�за�сектор.�По�потреби�и�

позиву�руководиоца�неког�од�сектора�

предузећа,�дужан�је�да�се�одазове,�али�само�уз�

сагласност�непосредног�руководиоца.�Пасивно�

је�мобилан�у�дане�дежурства�непосредног�

руководиоца�сектора.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера, 
са�испитом�за�
возача�„Б“�
категорије

без 

 

3.2.1. РЈ��ЗА��УКЛАЊАЊЕ�ОТПАДА,�ПРАЊЕ�ЈАВНИХ�ПОВРШИНА�И�ЗИМСКЕ�СЛУЖБЕ

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.1.03.7

Руководилац
РЈ�за�уклањање�
отпада, прање�

јавних�површина
и�зимске службе

Руководи,�организује,�координира,�прати�и�
анализира�рад радне�јединице.�У�циљу�

квалитетнијег�обављања�послова�уклањања�
отпада�и�прања�јавних�површина�сарађује�са�
шефовима�других радних�јединица�и�служби.�У�

вези�редовне�делатности�радне�јединице�
контактира�са�странкама, комуналном�

инспекцијом,�надзорним�органом�и�органима�
савета�грађана�и�кућних�савета.�Врши�потребне�
припреме�за�рад�Зимске�службе�и�непосредно�
организује�рад�исте.�Контролише�квалитет�
извршених�радова�у�радној�јединици у�

предузећу�и�на�терену. О�стању�и�резултатима�
рада�у�радној�јединици�редовно�обавештава�
руководиоца сектора.�У�оквиру�сектора�по�

потреби�учествује�у�организацији�посла�у�другој�
радној�јединици.�У�оквиру�блока�по�потреби�
учествује�у�организацији��посла�у�другом�

сектору.�Строго�контролише�спровођење�мера�
заштите�животне�средине.�Одговоран�је�за�
правилно�функционисање�радне�јединице�и�

поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог�

степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из научног�
поља друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких

наука

1 год.

3.2.1.04.4

Координатор�на�
уклањању отпада�
и�прања�јавних�

површина

Координира�и�контролише�рад�у�радној�
јединици у�предузећу�и�на�терену. Издаје�

потребне�налоге�пословођама�за�извршење�
радних�задатака.�Стара�се�о�динамици�

извршавања�издатих�радних�налога.�Учествује�у�
изради�и�извршавању годишњег,�кварталног�и�
месечног�плана�Р.Ј.�Усаглашава�рад�радне�
јединице�са�осталим�службама.�Контролише�
спровођење�мера�заштите�животне�средине.�
Одговоран�је�за�правилан�ток�документације�у�
радној�јединици.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

1 год.

3.2.1.05.4
Пословођа�на�

уклањању�отпада�
и�прању�јавних�

Организује�рад�радника�на�терену.�Контролише�
квалитет�обављеног�посла.�Води�евиденцију�

радног�времена�за�поверене�раднике.
9

Четворогодишње�
средње�

образовање�
1�год.
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налоге� и� радне� листе� о� извршеним� пословима�
за� поверене� раднике� и� себе.� Организује� и�
контролилше� рад� радника� своје� групе� на�
терену.� У� зимском� периоду,� врши� чишћење�
снега.�Контролише�исправност�возила�и�уочене�
кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�
служби� одржавања.� Организује� и� контролише�
истовар�смећа�на�градској�депонији.�Одговоран�
је� за� примену� мера� БИЗНР.� Спроводи� мере�
личне� заштите� и� заштите�животне� средине.�По�
потреби�управља�и�другим�возилима�предузећа.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

саобраћајног�
усмерења,�са�
испитом�возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

3.2.2.18.3
Возач�резерве�I
категорије

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом� одговарајуће� категорије.� Управља�
комуналним� возилима� за� које� је� оспособљен.�
Води� дневни� путни� налог� за� возило,� попуњава�
радне� налоге� и� радне� листе� о� извршеним�
пословима�за�раднике�и�себе.�Контролише�рад�
радника� своје� групе� на� терену.� Контролише�
исправност� возила� и� уочене� кварове� и�
недостатке� благовремено� пријављује� служби�
одржавања.� Контролише� истовар� смећа� на�
градској� депонији.� Одговоран� је� за� примену�
мера� БИЗНР.� Спроводи�мере� личне� заштите� и�
заштите� животне� средине.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Трогодишње�
средње�
образовање�
саобраћајног�
усмерења,�са�
испитом�возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.2.19.2
Возач�резерве�II
категорије

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом� одговарајуће� категорије.� Управља�
комуналним� возилима� за� које� је� оспособљен.�
Води� рачуна� о попуњавању� путних� налога� за�
возило�и�радних�листи�о�извршеним�пословима�
за� раднике� и� себе.� Контролише� рад� радника�
своје� групе� на� терену.� Контролише� исправност�
возила� и� уочене� кварове� и� недостатке�
благовремено� пријављује� служби� одржавања.�
Контролише� истовар� смећа� на� градској�
депонији.�Одговоран�је�за�примену�мера�БИЗНР.�
Спроводи� мере� личне� заштите� и� заштите�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�спреме,�са�
испитом�возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.2.20.1
Возач�резерве�III
категорије

Поседује� возачку� дозволу� за� управљање�
возилом одговарајуће� категорије.� Управља�
комуналним� возилима� за� које� је� оспособљен.�
Води� рачуна� o попуњавању� путних� налога� за�
возило�и�радних�листи�о�извршеним�пословима�
за� раднике� и� себе.� Контролише� рад� радника�
своје� групе� на� терену.� Контролише� исправност�
возила и� уочене� кварове� и� недостатке�
благовремено� пријављује� служби� одржавања.�
Контролише� истовар� смећа� на� градској�
депонији.�Одговоран�је�за�примену�мера�БИЗНР.�
Спроводи� мере� личне� заштите� и� заштите�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�први�
степен�стручне�
спреме,�са�
испитом�возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.2.21.1 Чистач�улица

Врши� чишћење� и� пречишћавање� јавних�
површина.�У� зимском�периоду� врши� уклањање�
леда�и� снега�са� јавних�површина�и�врши�ручно�
бацање� соли.� Врши� пражњење� корпи� за�
отпатке.�Одговоран� је�за�примену�мера�БИЗНР.�
Спроводи� мере� личне� заштите� и� заштите�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

71

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�
оспособљен�за�
послове�чистача

без
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површина Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Спроводи�
мере�личне�заштите и�води�рачуна�о�мерама�
заштите�животне�средине.�Обавља�и�друге�
послове по�налогу�непосредног�руководиоца

друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

3.2.1.06.4

Администратор�
за�уклањање�

отпада�
и�прање�јавних�

површина

Врши�коресподенцију�информација.�Прима�
странке.�Води�евиденцију�о радном�времену�за�
све�раднике�радне�јединице.�Врши�требовање�

материјала�за�потребе�целокупне радне�
јединице.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

3.2.1.07.4
Возач

комуналног�
возила I 

категорије

Поседује�возачку�дозволу�за�управљање
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама�специјалних�комуналних�возила.�Води�
дневни�путни�налог�за�возило,�попуњава�радне�
налоге�и�радне�листе�о�извршеним�пословима�
за�поверене�раднике�и�себе.�Организује�и�
контролилше�рад�радника�своје�групе�на�
терену.�У�зимском�периоду,�врши�чишћење�

снега.�Контролише�исправност�возила�и�уочене�
кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�
служби�одржавања.�По�потреби�врши�прање�
возила�и�чишћење�кабине. Организује�и�
контролише�истовар�смећа�на�градској�

депонији. Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�
Користи�средства�личне�заштите�и�води�рачуна�
о�мерама�заштите�животне�средине.�По�потреби�

управља�и�другим�возилима�предузећа. 
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног

руководиоца.

18

Четворогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера, 

са
испитом возача�
„Ц“�категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.1.08.3

Возач
комуналног�
возила II 
категорије

Поседује�возачку�дозволу�за�управљање�
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама�комуналних�возила.�Води�дневни�путни�

налог�за�возило,�попуњава радне�налоге�и�
радне�листе�о�извршеним�пословима�за�

поверене�раднике�и себе.�Контролилше�рад�
радника�своје�групе�на�терену.�У�зимском�

периоду,�врши�чишћење�снега.�Контролише�
исправност�возила�и�уочене�кварове�и�

недостатке�благовремено�пријављује�служби�
одржавања. По�потреби�врши�прање�возила�и�
чишћење�кабине. Организује�и�контролише�

истовар�смећа�на�градској�депонији.�Одговоран�
је�за�примену�мера�БиЗНР.�Користи�средства�

личне�заштите�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�
животне�средине.�По�потреби�управља�и�другим�
возилима�предузећа.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

14

Трогодишње
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера, 

са
испитом возача
„Ц“ категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.1.09.1
Возач

комуналног�
возила

Поседује�возачку�дозволу�за�управљање�
возилом�одговарајуће�категорије.�Управља�свим�
врстама�комуналних�возила.�Води�дневни�путни�

налог�за�возило,�попуњава�радне�налоге�и�
радне�листе�о�извршеним�пословима�за�

поверене�раднике�и�себе.�Контролилше�рад�
радника�своје�групе�на�терену.�У�зимском�

периоду,�врши�чишћење�снега.�Контролише�
исправност�возила�и�уочене�кварове�и�

недостатке�благовремено�пријављује�служби�
одржавања. По�потреби�врши�прање�возила�и�
чишћење�кабине. Организује�и�контролише�

истовар�смећа�на�градској�депонији.�Одговоран�
је�за�примену�мера�БиЗНР. Користи�средства�

личне�заштите�и�води�рачуна�о�мерама�заштите�
животне�средине.�По�потреби�управља�и�другим�
возилима�предузећа.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

8

Основно�
образовање са
испитом возача
„Ц“ категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без
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3.2.2.22.1

Комунални�
радник
на�одржавању�
хигијене
у�јавним�
тоалетима

Одржава� просторије� и� ВЦ.� Одржава,� чисти�
улазна�врата�и�простор�око�ВЦ-а.�Одговоран� је�
за�примену�мера�БИЗНР.�Спроводи�мере�личне�
заштите� и� заштите� животне� средине.� Ради� и�
друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

5

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме

без

3.2.2.23.3   

Радник
на�издавању�
опреме
и�алата

Задужује�опрему�и�алат�из�главног�магацина�за�
потребе�своје�радне�јединице�и�исту�складира�у�
приручни� магацин.� Издаје� опрему� и� алат� на�
почетку� радног� времена� и� прима� исту� по�
завршетку� радног� времена.� Задужује� и� издаје�
хемијска� средства� за� одржавање� хигијене� у�
јавним� тоалетима.� Врши� ситне� поправке� и�
оштрење� алата.� У� зимском� периоду,� загрева�
просторије� за�пресвлачење�радника� и� одржава�
хигијену� истих.� Одговоран� је� за� примену� мера�
БИЗНР.� Ради� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења

без 

3.2.3. РЈ�„ЗОО-ХИГИЈЕНА“

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.3.24.7
Руководилац�РЈ�
„Зоо-хигијена“

Руководи,� координира� и� контролише� рад�
пословођа.�Издаје�потребне�налоге�пословођама�
за� извршење� радних� задатака.� Стара� се� о�
динамици� извршавања� издатих� радних� налога.�
Учествује� у� изради� и� реализацији� годишњег,�
кварталног�и�месечног�плана�Р.Ј.�Усаглашава�рад�
радне�јединице�са�осталим�службама.�Одговоран�
је� за� правилан� ток� документације� у� радној�
јединици.� Контролише� спровођење� мера� БИЗНР�
и� заштите� животне� средине.� Обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање�
првог�или�другог�
степена�у�
трајању�од�три,�
односно�четири�
године�општег�
смера.

2�год.

3.2.3.25.4
Пословођа
зоо-хигијене

Организује� рад� радника� на� терену.� Контролише�
квалитет� обављеног� посла� предвиђен� поступком�
за� хватање� паса� и� мачака� луталица.� Води�
евиденцију�радног�времена�за�поверене�раднике.�
Оверава� путне� и� радне� налоге� за� извршене�
послове.�Обавља�и�друге�послове�у�оквиру�радне�
јединице.�У оквиру�сектора,�по�потреби,�преузима�
послове�и�у�другој�радној�јединици.�Води�рачуна�о�
спровођењу�мера�БИЗНР�и�личне�заштите,�као�и�
о� мерама� заштите� животне� средине.� Обавља� и�
друге�послове�по�налогу�непоср. руководиоца.

1
Четворогодишње�
средње�
образовање
оптег�усмерења�

1�год.

3.2.3.26.1

Возач
возила�за�
превоз�
животиња

Поседује� возачку� дозволу� одговарајуће�
категорије.� Управља� возилом� за� превоз�
ухваћених� паса� и� мачака� луталица� и� исте�
превози�до�прихватилишта�или�азила�за�ухваћене�
животиње.� Управља� и� другим� врстама�
комуналних� возила.� Непосредно� организује� и�
брине� о� квалитету� рада� повереног� посла� који� је�
предвиђен� поступком� за� хватање� паса� и� мачака�
луталица.� Води� дневни� путни� налог� за� возило,�
попуњава� радне� налоге� и� радне� листе.�
Организује�и�контролише�рад�радника�своје�групе�
на� терену� и� на� другим� повереним� пословима.� У�
зимском� периоду� врши� чишћење� снега.�
Контролише�исправност�возила�и�уочене�кварове�
и� недос-татке� благовремено� пријављује� служби�
одржа-вања.� Организује� и� контролише� истовар�
смећа�на�градској�депонији.�По�потреби,�управља�
и� другим� возилима� предузећа.� Одговоран� је� за�
примену�мера�БИЗНР.�Води�рачуна�о�спровођењу�
мера� личне� заштите,� као� и� о� мерама� заштите�
животне� средине.� Обавља� и� друге� послове� по�

2

Основно�
образовање и�први�
степен�стручне�
спреме,�са�испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без
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3.2.1.10.3
Руковалац

водосистемом�I 
категорије

Рукује,�одржава�и�обезбеђује�водосистем.�
Пушта�у�погон�и�контролише�рад�водосистема.�
Рукује�инсталацијама�и�визуелном�контролом�
прати�исправност�истих.�Води�евиденцију�о�
извеженим�количинама�воде.�Врши�физичко�

обезбеђење�објекта.�Одржава�хигијену�објекта�и�
ближе�околине. Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР.�Користи�средства�личне�заштите.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

6

Трогодишње�
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.2.1.11.1
Руковалац

водосистемом�II 
категорије

Рукује�водосистемом.�Пушта�у�погон�и�
контролише�рад�водосистема.�Рукује�
инсталацијама,�одржава�и�обезбеђује�

водосистем�и�визуелном�контролом�прати�
исправност�истих.�Води�евиденцију�о�

извеженим�количинама�воде.�Врши�физичко�
обезбеђење�објекта.�Одржава�хигијену�објекта�и�
ближе�околине. Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР.�Користи�средства�личне�заштите.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1
Основно�

образовање�
без

3.2.1.12.1 Перач��улица

Врши�прање�улица�и�осталих�јавних�површина.�
Врши�пуњење�цистерни�са�водом.�Контролише�
исправност�црева�и�млазница.�У�зимском�
периоду�дежура�ради�чишћења�снега�и�

посипања�јавних�површина�сољу.�Врши�утовар�
смећа из�канти,�контејнера,�пластичних�кеса�
или�лопатом.�Врши�чишћење�и�пречишћавање�
јавних�површина.�. Одговоран�је�за�примену�

мера�БиЗНР.�Користи�средства�личне�заштите�и�
води�рачуна�о�мерама�заштите�животне�

средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

36

Основно�
образовање�,

оспособљеност�за�
послове�перача

без

3.2.2.РЈ�ЗА�ЧИШЋЕЊЕ�ЈАВНИХ�ПОВРШИНА�И�ОДРЖАВАЊЕ�ЈАВНИХ�ТОАЛЕТА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.2.13.7

Руководилац
РЈ�за чишћење�
јавних�површина

и�одржавање�јавних�
тоалета

Организује,�прати�и�анализира�рад�радне�
јединице.�У�циљу�квалитетнијег�обављања�
послова�чишћења�јавних�површина�и�
одржавања�јавних�тоалета�сарађује�са�
руководиоцима�других�радних�јединица�и�

служби.�У�вези редовне�делатности,�у�сарадњи�
са�Руководиоцем�сектора, контактира�са�
странкама,�комуналном�инспекцијом,�
надзорним�органом�и�органима�месне�

канцеларије�и�кућних�савета.�Врши�потребне�
припреме�за�рад�Зимске�службе�и�непосредно�
организује�рад�исте.�Контролише�квалитет�
извршених�радова�у�радној�јединици у�

предузећу�и�на�терену. О�стању�и�резултатима�
рада�у�радној�јединици�редовно�обавештава�
руководиоца�сектора.�У�оквиру�блока�по�
потреби�учествује�у�организацији��посла�у�
другом�сектору�и�у�оквиру�сектора�у�другој�
радној�јединици.�Дефинише�и�контролише�
спровођење�мера�заштите�животне�средине.�
Одговоран�је�за�правилно�функционисање�

радне�јединице�и�поверених�послова.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Студије�првог
или�другог

степена,�односно�
стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких,�
природно-

математичких
или�техничко�-
технолошких�

наука

1 год.

3.2.2.14.4
Координатор�за
чишћења�јавних�

површина

Координира�и�контролише�рад�пословођа.�
Издаје�потребне�налоге�пословођама�за�
извршење�радних�задатака.�Стара�се�о�

динамици�извршавања�издатих�радних�налога.�
Учествује�у�изради�и�реализацији�годишњег,�

1

Четворогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�или�

2�год.
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налогу�непосредног�руководиоца.

3.2.3.27.1

Радник
на�хватању�и�
чувању�паса
и�мачака�
луталица�

Ради� на� хватању� паса� и� мачака� луталица,�
смешта�их�у�специјално�возило�и�исте�превози�до�
прихватилишта�или�азила�за�ухваћене�животиња.�
Одговоран� је� за� квалитетан� рад� предвиђен�
поступком� за� хватање� и� чување� паса� и� мачака�
луталица.� Сакупља� животињске� лешеве.� Врши�
истовар� смећа� из� канти,� контејнера,� пластичних�
кеса� и� расуто� смеће� обавезно сакупља.�
Испражњене� посуде� за� смеће� враћа� на� своје�
место.� Врши� прање� улица� и� осталих� јавних�
површина.� Врши� чишћење� и� пречишћавање�
јавних� површина.� У� зимском� периоду,� уклања�
снег�и�лед�са�јавних�површина.�
Врши� пражњење� корпи� за� отпатке.� Одржава�
просторије ВЦ-а.� Одговоран� је� за� примену� мера�
БИЗНР.� Води� рачуна� о� спровођењу� мера� личне�
заштите,� као� и� о� мерама� заштите� животне�
средине.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

4

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме

без 

3.2.4. РЈ��ЗА�ОДРЖАВАЊЕ�ХИГИЈЕНЕ�У�СТАМБЕНИМ�И�ПОСЛОВНИМ�
ПРОСТОРИЈАМА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.4.28.7

Руководилац
РЈ�за�
одржавање�
хигијене�у�
стамбеним�и�
пословним�
просторијама

Руководи,� организује,� координира,� прати� и�
анализира� рад� радне� јединице.� У� циљу� квали-
тетнијег� обављања� послова� сарађује� са� шефо-
вима�осталих�радних�јединица�и�служби.�У�циљу�
редовне� делатности� радне� јединице� контактира�
са�странкама,�комуналном�инспекцијом,�органима�
месних� канцеларија� и� кућних� савета.� Прати� и�
контролише�квалитет�извршених�радова�у�радној�
јединици.� О� стању� и� резлтатима� рада� у� радној�
јединици� редовно� обавештава� руководиоца� сек-
тора.�Дефинише�и�контролише�спровођење�мера�
заштите� животне� средине.� � Одговоран� је� за�
правилно� функционисање� радне� јединице� и�
поверених� послова.�Обавља�и�друге� послове� по�
налогу�непосред. руковод.

1

Високо�
образовање�
првог�или�другог�
степена�у�
трајању�од�три,�
односно�четири�
године�општег�
смера

2�год.

3.2.4.29.4

Координатор�на�
одржавању�
хигијене�у�
стамбеним�и�
пословним�
просторијама

Контролише� рад� пословођа.� Издаје� потребне�
налоге� пословођама� за� извршење� радних�
задатака.� Стара� се� о� динамици� извршавања�
издатих� радних� налога.� Учествује� у� изради� и�
извршењу� годишњег,� кварталног� и� месечног�
плана� Р.Ј.� Усаглашава� рад� радне� јединице� са�
осталим�службама.�Одговоран�је�за�правилан�ток�
документације� у� радној� јединици.� Контролише�
спровођење� мера� БИЗНР� и� заштите� животне�
средине.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
оптег�усмерења

2�год.

3.2.4.30.4

Пословођа�на�
одржавању�
хигијене�у�
стамбеним�и�
пословним�
просторијама

Врши� распоред� радника� по� реонима� и� даје�
конкретне� налоге� и� упутства.� Врши� контролу�
заштитне� опреме� и� способност� радника� за� рад.�
Контролише� квалитет� обављеног� посла� на�
чишћењу� стамбених� зграда.� У� циљу� квали-
тетнијег� обављања� послова,� непосредно� контак-
тира� са� корисницима� услуга.� Води� евиденцију� о�
радном�времену�извршиоца�и�обрачунава�њихов�
дневни�учинак.��Свакодневно�подноси�извештај�о�
резултатима�рада�радника�шефу�радне� јединице�
и�упознаје�га�са�евентуалним�проблемима�у�раду.�
Спроводи� мере� БИЗНР� и� заштите� животне�
средине.� Обавља� и� друге� послове� по� налогу�
непосред. руководиоца.

3

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења�

1�год.

3.2.4.31.4 Администратор�
Врши� кореспонденцију� информација.� Прима�
странке� и� обавља� телефонске� разговоре.� Прави�

2
Четворогодишње�
средње�

без

66 

кварталног�и�месечног�плана�Р.Ј.�Усаглашава�
рад�радне�јединице�са�осталим�службама.�

Одговоран�је�за�правилан�ток�документације�у�
радној�јединици.�Контролише�спровођење�мера�
БиЗНР�и�заштите�животне�средине.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

техничког смера

3.2.2.15.4
Пословођа�на�
чишћењу�јавних�

површина

Организује�рад�радника�на�терену.�Контролише�
квалитет�обављеног�посла.�Води�евиденцију�
радног�времена�за�поверене�раднике.�Води
рачуна�о�спровођењу�мера�БиЗНР�и�заштите�
животне�средине.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

9

Четворогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

1�год.

3.2.2.16.4
Администратор
за�чишћење

јавних�површина

Врши�коресподенцију�информација.�Прима�
странке.�Води�евиденцију�о�радном времену�за�
све�раднике�радне�јединице.�Врши�требовање�
материјала�за�потребе�целокупне�радне�

јединице.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�
непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.2.2.17.1
Чистач
улица

Врши�чишћење�и�пречишћавање�јавних�
површина.�У�зимском�периоду�врши�уклањање�
леда и�снега�са�јавних�површина�и�врши�ручно�
бацање�соли.�Врши�пражњење�корпи�за�

отпатке.�Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�
Спроводи�мере�личне�заштите�и�заштите�

животне�средине.�Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

52

Основно�
образовање,
оспособљен�за�
послове�чистача

без

3.2.2.18.1

Комунални�радник
на�одржавању�

хигијене
у�јавним�тоалетима

Одржава�просторије�и�ВЦ.�Одржава,�чисти�
улазна�врата�и�простор�око�ВЦ-а. Одговоран�је�
за�примену�мера�БиЗНР.�Спроводи�мере�личне�
заштите�и�заштите�животне�средине.�Ради�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

24
Основно�

образовање
без

3.2.2.19.3

Радник
на�издавању�

опреме
и�алата

Задужује�опрему�и�алат�из�главног�магацина�за�
потребе�своје�радне�јединице�и�исту�складира�у�
приручни�магацин.�Издаје�опрему�и�алат�на�
почетку�радног�времена�и�прима�исту�по�

завршетку�радног�времена.�Задужује�и�издаје�
хемијска�средства�за�одржавање�хигијене�у�
јавним�тоалетима.�Врши�ситне�поправке�и�
оштрење�алата.�У�зимском�периоду,�загрева�
просторије�за�пресвлачење радника�и�одржава�
хигијену�истих.�Одговоран је�за�примену�мера�
БиЗНР.�Ради�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без 

 

3.2.3. РЈ�„ЗОО-ХИГИЈЕНА“

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.3.20.7
Руководилац�РЈ�
„Зоо-хигијена“

Руководи,�координира�и�контролише�рад�
пословођа.�Издаје�потребне�налоге�пословођама�

за�извршење�радних�задатака.�Стара�се�о�
динамици�извршавања�издатих�радних�налога.
Врши�контролу�радова�у�предузећу�и�на�терену.
Учествује�у�изради�и�реализацији�годишњег,�

кварталног�и�месечног�плана�Р.Ј.�Усаглашава�рад�
радне�јединице�са�осталим�службама.

Комуницира�са�другим�градским�комуналним�
службама. Одговоран�је�за�правилан�ток�

документације�у�радној�јединици. У�оквиру�блока�
по�потреби�учествује�у�организацији��посла�у�

другом�сектору�и�у�оквиру�сектора�у�другој�радној�
јединици.�Контролише�спровођење�мера�БиЗНР�и�

заштите�животне�средине.�Обавља�и�друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог
степена,

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�

научног�поља�
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких
или�техничко�-
технолошких�

наука

1 год.
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за�одржавање�
хигијене�у�
стамбеним�и�
пословним�
просторијама

планове� за� чишење� стамбених� зграда� уз�
сагласност� пословође.� Попуњава� уговоре� о�
вршењу� услуге� и� води� архиву� истих.� Прати�
експедицију�фактура�и�њихов� проценат� наплате.�
Врши�евиденцију�о�радном�времену�свих�радника�
у� радној� јединици.� Обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.

образовање�
оптег�усмерења�

3.2.4.32.1

Хигијеничар
стамбено�-
пословног�
простора

Врши� чишћење� улазног� простора� и� лифтова,�
чишћење� степеништа� и� спратних� подеста.� Врши�
чишћење�улазних�стаза�и�стаза�око�зграде,�као�и�
чишћење� смећара� (око� посуде� за� смеће).� Врши�
сакупљање� отпадака� са� зелених� површина� око�
зграде.� Врши� брисање� и� прање� приземља� и�
лифтова,� брисање� и� прање� степеништа� и�
спратних�подеста,�као�и�брисање�улазних�врата�и�
стаклених� површина.� Спроводи� мере� БИЗНР� и�
личне� заштите,� као� и� заштите� животне� средине.�
Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

50

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме,�
оспособљеност�
за�послове�
чистача

без

3.2.4.33.1
Хигијеничар�у�
предузећу

Одржава� чистоћу� круга� предузећа,� просторија,�
гараже,� радионице� и� других� прометних� објеката.�
Одржава� травнате� површине� у� кругу� предузећа.�
Врши� дезинфекцију� санитарног� чвора� једном�
дневно� и� по� налогу.� Спроводи� мере� БИЗНР� и�
личне� заштите,� као� и� заштите� животне� средине.�
Ради� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

7

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме�
оспособљеност�за�
послове�чистача

без
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3.2.3.21.4
Пословођа
зоо-хигијене

Организује�рад�радника�на�терену.�Контролише�
квалитет�обављеног�посла�предвиђен�поступком�

за�хватање�паса�и�мачака�луталица.�Води�
евиденцију�радног�времена�за�поверене�раднике.�

Оверава�путне�и�радне�налоге�за�извршене�
послове.�Обавља�и�друге�послове�у�оквиру�радне�
јединице.�У�оквиру�сектора,�по�потреби,�преузима�
послове�и у�другој�радној�јединици.�Води�рачуна�о�
спровођењу�мера�БиЗНР�и�личне�заштите,�као�и�
о�мерама�заштите�животне�средине.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосреедног
руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

1�год.

3.2.3.22.1
Возач

возила�за�превоз�
животиња

Поседује�возачку�дозволу�одговарајуће�
категорије.�Управља�возилом�за�превоз�
ухваћених�паса�и�мачака�луталица�и�исте�

превози�до�прихватилишта�или�азила�за�ухваћене�
животиње.�Управља�и�другим�врстама�

комуналних�возила.�Непосредно�организује�и�
брине�о�квалитету�рада�повереног�посла�који�је�
предвиђен�поступком�за�хватање�паса�и�мачака�
луталица.�Води�дневни�путни�налог�за�возило,�

попуњава�радне�налоге�и�радне�листе.�
Организује�и�контролише�рад�радника�своје�групе�
на�терену�и�на�другим�повереним�пословима.�У�

зимском�периоду�врши�чишћење�снега.�
Контролише�исправност�возила�и�уочене�кварове�
и�недостатке�благовремено�пријављује�служби�
одржавања. По�потреби�врши�прање�возила�и�
кабине. Организује�и�контролише�истовар смећа�
на�градској�депонији.�По�потреби,�управља�и�
другим�возилима�предузећа. Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗНР.�Води�рачуна�о�спровођењу�
мера�личне�заштите,�као�и о�мерама�заштите�
животне�средине.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

2

Основно�
образовање
са�испитом�
возача�„Ц“
категорије,�

оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.2.3.23.1

Радник
на�хватању�и�
чувању�паса

и�мачака�луталица

Ради�на�хватању�паса�и�мачака�луталица,�
смешта�их�у�специјално�возило�и�исте�превози�до
прихватилишта�или�азила�за�ухваћене�животиње.
Врши�прање�и�чишћење�кавеза�за�псе�и�мачке�у�
прихватилишту. Одговоран�је�за�квалитетан�рад�
предвиђен�поступком�за�хватање�и�чување�паса�и�
мачака�луталица.�Сакупља�животињске�лешеве.�

Врши�истовар�смећа�из�канти,�контејнера,�
пластичних�кеса�и�расуто�смеће�обавезно�

сакупља.�Испражњене�посуде�за�смеће�враћа�на�
своје�место.�Врши�прање�улица�и�осталих�јавних�
површина.�Врши�чишћење�и�пречишћавање�
јавних�површина.�У�зимском�периоду,�уклања�

снег�и�лед�са�јавних�површина.
Врши�пражњење�корпи�за�отпатке.�Одржава�

просторије�ВЦ-а. Одговоран�је за�примену�мера�
БиЗНР.�Води�рачуна�о�спровођењу�мера�личне�
заштите,�као�и�о�мерама�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

4
Основно�

образовање�
без 

 

3.2.4. РЈ��ЗА�ОДРЖАВАЊЕ�ХИГИЈЕНЕ�У�СТАМБЕНИМ�И�ПОСЛОВНИМ�
ПРОСТОРИЈАМА

Шифра Назив�радног�места Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.2.4.24.7

Руководилац
РЈ�за�одржавање�

хигијене�у�
стамбеним�и�
пословним�
просторијама

Руководи,�организује,�координира,�прати�и�
анализира�рад�радне�јединице.�У�циљу�квали-
тетнијег�обављања�послова�сарађује�са�шефо-
вима�осталих�радних�јединица�и�служби.�У�циљу�
редовне�делатности�радне�јединице�контактира�
са�странкама,�комуналном�инспекцијом,�органима�
месних�канцеларија�и�кућних�савета.�Прати�и�

1

Студије�првог�
или�другог
степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�

1 год.
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3.3.0 СЕКТОР�ЗЕЛЕНИЛО

Шифра
Назив�радног�
места

Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радн
о
иску
ст.

3.3.0.01.7

Директор

сектора�

Зеленило

Руководи,� организује� и� координира� рад� сектора,�

учествује� у предлагању� и� изради� инвестиционог�

програма�предузећа,� сарађује� са� представницима� свих�

предузећа� у� граду,по� потреби� учествује� у� уговарању�

редовних� и� ванредних� послова� и� организује� њиховo�

квалитетно� извршење,� активно� ради� на� развијању�

добрих� међуљудских� односа� у� предузећу, одговоран� је�

извршном� директору� за� оперативне� послове� за�

правилно�функционисање�сектора�и�поверених�послова,�

oбавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

1

Високо�

образовање��

другог�или�трећег�

степена�

пољопривредног,

шумарског�или�

општег�смера�

3�год.

3.3.0.02.7
Самостални�

референт�

Руководи�и�организује�рад,учествује�у�изради�програма�

рада� Р.� Ј.� и� сектора,� израђује� пројекте� и� понуде� за�

изградњу� и� одржавање� зеленила,ангажује� се� на�

изналажењу� ванредних� послова,одговоран� је� за�

спровођење� свих� нормативних� и� других� аката� везаних�

за� сектор,�Р.�Ј.,�а�такође�и�учествује�у�изради�истих�ако�

за� то� има� потребе,одговоран� је� за� правилно�

функционисање� поверених� послова,� обавља� и� друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�

образовање��

другог�или�трећег�

степена�

пољопривредног�

или�шумарског�

смера

1�год.

3.3.0.03.6 Референт

Учествује� у� изради� годишњих� програма�

сектора,израђује� пројекте� и� понуде� за� изградњу� и�

одржавање� зеленила,доставља� елементе� за�

закључивање� уговора,� води� грађевински� дневник� и�

књигу,�израђује�ситуације�и�рачуне�и�контролише�проток�

документације� у� сектору� према� трећим� лицима,�

одговоран�је�за�спровођење�свих�нормативних�и�других�

аката� везаних� за� сектор,� обавља� и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

5

Високо�

образовање�

првог�степена�у�

трајању�од�три�

године�

пољопривредног,

шумарског�или�

општег�смера�

без

3.3.0.04.4 Администратор

Врши� кореспонденцију,� контактира� са� осталим�

секторима� по� потреби� прима� странке� и� обавља�

телефонске� разговоре,� обавља� административно-

техничке� послове� везане� за� конкретне� радне задатке�

које� обавља,на� рачунару� куца� све� врсте� материјала,�

стара� се� о� документацији� за� рад� сектора� обавља� и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења�

без

3.3.0.05.4
Возач путничког�

возила

Управља� путничким� возилом� према� потреби� и� налогу,�

води�дневни�путни�налог�за�возило�свакодневно�обавља�

визуелни� преглед� исправности� возила� и� стара� се� о�

хигијени� возила,� контролише� исправност� возила� и�

уочене� кварове� и� недостатке� пријављује� � служби�

одржавања, доноси� и� односи� пошту� по� потреби� и� на�

позив�извршног�директора�сектора�предузећа,�дужан� је�

да� � се� одазове,� али� само� уз� сагласност� непосредног�

руководиоца,� пасивно� је� мобилан� у� дане� дежурства�

непосредног� руководиоца� сектора,� обавља� и� друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца

1

Четворогодишње�

средње�

образовање,�са�

испитом�за�

возача�„Б“�

категорије

без
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контролише�квалитет�извршених�радова�у�радној�
јединици�у�предузећу�и�на�терену. О�стању�и�
резултатима�рада�у�радној јединици�редовно�

обавештава�руководиоца�сектора.�У�оквиру�блока�
по�потреби�учествује�у�организацији��посла�у�

другом�сектору�и�у�оквиру�сектора�у�другој�радној�
јединици. Дефинише�и�контролише�спровођење�
мера�заштите�животне�средине.��Одговоран�је�за�

правилно�функционисање�радне�јединице�и�
поверених�послова.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног руководиоца.

односно�четири�
године�из�

научног�поља�
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких
или�техничко�-
технолошких

наука

3.2.4.25.4

Координатор�на�
одржавању�
хигијене�у�

стамбеним�и�
пословним�

просторијама

Контролише�рад�пословођа.�Издаје�потребне�
налоге�пословођама�за�извршење�радних�

задатака.�Стара�се�о�динамици�извршавања�
издатих�радних�налога.�Учествује�у�изради�и�
извршењу�годишњег,�кварталног�и�месечног�
плана�Р.Ј.�Усаглашава�рад�радне�јединице�са�

осталим�службама.�Одговоран�је�за�правилан�ток�
документације�у�радној�јединици.�Контролише�
спровођење�мера�БиЗНР�и�заштите�животне�
средине.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

2�год.

3.2.4.26.4

Пословођа�на�
одржавању�
хигијене�у�

стамбеним�и�
пословним�

просторијама

Врши�распоред�радника�по�реонима�и�даје�
конкретне�налоге�и�упутства.�Врши�контролу�

заштитне�опреме�и�способност�радника�за�рад.�
Контролише�квалитет�обављеног�посла�на�
чишћењу�стамбених�зграда.�У�циљу�квали-
тетнијег�обављања�послова,�непосредно�
контактира�са�корисницима�услуга.�Води�

евиденцију�о�радном�времену�извршиоца�и�
обрачунава�њихов�дневни�учинак.��Свакодневно�
подноси�извештај�о�резултатима�рада�радника�

шефу�радне�јединице�и�упознаје�га�са�
евентуалним�проблемима�у�раду.�Спроводи�мере�
БиЗНР�и�заштите�животне�средине.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног
руководиоца.

3

Четворогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

1�год.

3.2.4.27.4

Администратор�
за�одржавање�
хигијене�у�

стамбеним�и�
пословним�

просторијама

Врши�кореспонденцију�информација.�Прима�
странке�и�обавља�телефонске�разговоре.�Прави�

планове�за�чишење�стамбених�зграда�уз�
сагласност�пословође.�Попуњава�уговоре�о�
вршењу услуге�и�води�архиву�истих.�Прати�

експедицију�фактура�и�њихов�проценат�наплате.�
Врши�евиденцију�о�радном�времену�свих�радника�
у�радној�јединици.�Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

3.2.4.28.1

Хигијеничар
стамбено�-
пословног�
простора

Врши�чишћење�улазног�простора�и�лифтова,�
чишћење�степеништа�и�спратних�подеста.�Врши�
чишћење�улазних�стаза�и�стаза�око�зграде,�као�и�
чишћење�смећара�(око�посуде�за�смеће).�Врши�
сакупљање�отпадака�са�зелених�површина�око�
зграде.�Врши�брисање�и�прање�приземља�и�
лифтова,�брисање�и�прање�степеништа�и�

спратних�подеста,�као�и�брисање�улазних�врата�и�
стаклених�површина.�Спроводи�мере�БиЗНР�и�
личне�заштите,�као�и�заштите�животне�средине.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

32

Основно�
образовање�

оспособљеност�
за�послове�
чистача

без

3.2.4.29.1
Хигијеничар�у�
предузећу

Одржава�чистоћу�круга�предузећа,�просторија,�
гараже,�радионице�и�других�прометних�објеката.�
Одржава�травнате�површине�у�кругу�предузећа.�
Врши�дезинфекцију�санитарног�чвора�једном�
дневно�и�по�налогу.�Спроводи�мере�БиЗНР�и�

личне�заштите,�као�и�заштите�животне�средине.�
Ради�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

11

Основно�
образовање�

оспособљеност
за�послове�
чистача

без
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3.3.1.�РЈ�ОДРЖАВАЊЕ�ЗЕЛЕНИЛА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.1.06.7

Руководилац�

РЈ

"�Одржавање�

зеленила"�

Руководи� и� организује� рад� у� радној� јединици,даје�

елементе� за� израду� годишњег� плана� редовног�

одржавања�и� контролише�његову� израду,�контролише�

израду� месечне� ситуације� о� извршеним� пословима,�

непосредно�контактира�са�руководиоцем�и�лично�му�је�

одговоран� за� свој� рад� и� рад� Р.Ј� .,одговоран� је� за�

спровођење�свих�нормативних�и�других�аката�везаних�

за сектор�и�Р.Ј.�а� такође� и�учествује�у�изради�истих�

ако� за� то� има� потребе,одговоран� је� за� правилно�

функционисање� радне� јединице� и� поверених�

послова,у� директној� је� вези� са� надзорним� органом� и�

врши� усаглашавање� текућих� задатака� и извршених�

радова� и� самим� тим� обезбеђује� елементе� за� дневни�

распоред� рада� у� радној� јединици,� издаје� налоге� за�

извршавање� радних� задатака� референтима� и� прати

њихову� реализацију,� обавља� и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�

образовање��

другог�или�

трећег�степена�

пољопривредно

г�или�шумарског�

смера�

3�год.

3.3.1.07.4 Шеф�реона�

Израђује� годишњи� програм� редовног� одржавања,�

израђује� месечне� ситуације� о� извршеним� пословима,�

израђије� динамички� програм� рада� за� наредни�месец,�

израђује� распоред� рада� радника� и� пословођа� за�

наредни�дан,контактира�са�надзорним�органом�тј.�носи�

дневник рада�на�потпис,�иде�у обилазак�радника�и�са�

надзорним�органом�усаглашава�елементе распореда�

за�наредни�дан,�непосредно�контактира�са�шефом�РЈ�

и�одговора�му�за�свој�рад,одговоран�је�за�спровођење�

свих�нормативних�и�других�аката�везаних�за�сектор�и�

Р.Ј.,израђује�план�садње�сезонске�расаде,�контролише�

учинке�рада�пословођа�и�евидентира�их�у�грађевински�

дневник,обавља� и� друге� послове� по� налогу�

непосредног�руководиоца.

5

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
пољопривредног
,�шумарског�или�
општег�
усмерења

без

3.3.1.08.7

Самостални�

референт��

одржавања�

дрвореда

Израђује� годишњи� програм� редовног� одржавања� на�

подизању�и одржавању�дворедних�садница,�израђује�

распоред�рада�радника� и� пословођа� за� наредни�дан,�

Контактира�са�надзорним�органом�и�стара�се�о�овери

дневника рада.� Непосредно� контактира� са�

руководиоцем�РЈ� и� одговара� за� свој� рад,одговоран� је�

за� спровођење� свих� нормативних� и� других� аката� за

сектор�и�Р.Ј.�израђује�план�садње�и�допуне�дрвореда,�

контролише� рад� пословођа� и� евидентира� их� у�

грађевински� дневник,� обавља� и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�

образовање��

другог�или�

трећег�степена�

пољопривредно

г�,�шумарског�

смера�или�

заштите�

животне�

средине

без

3.3.1.09.4 Пословођа

Организује�рад�са�групом�радника�која�му�је�поверена,�

свакодневно� евидентира� учинак� рада,одговоран� је� за�

спровођење�свих�нормативних�и�других�аката�везаних�

за Сектор�и�Р.Ј.,�одговоран�је�за�свој�рад�и�рад�групе�

радника� која� му� је� поверена� на терену, обавља� и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�руководиоца

11

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
пољопривредно
г�или�општег��
усмерења

без
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3.3.0 СЕКТОР�ЗЕЛЕНИЛО

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.0.01.7
Директор сектора�

Зеленило

Руководи,�организује,�координира�рад�сектора�и�
одговоран�је�за�рад�сектора. Учествује�у�
доношењу�одлука�у�домену�комуналних�и�

оперативно - техничких�послова.�Учествује�у
изради�планских�докумената�и�програма�

пословања.�Учествује�у�уговарању�редовних�и�
ванредних послова�и�организује�њиховo�

квалитетно�извршење,�активно�ради�на�развијању�
добрих�међуљудских�односа�у�предузећу.�

Предузима�и�спроводи�развојне�активности�у�
циљу�унапређења�комуналне�делатности�

предузећа.�Прати�развој�савремених�технологија�у�
области�пружања�комуналних�услуга�и�стара�се�о�

њиховој�примени�у�предузећу.�Обезбеђује�
поштовање�прописа�и�процедура.�Сарађује�са�
инспекцијским�органима�и�градским�службама�у�
вези�решавања�питања�из�области�комуналних�
делатности�а�првенствено�из�области�одржавања�
зеленила�и�унапређења�животне�средине. За�свој�

рад�и�рад�сектора одговоран�је�извршном
директору за�оперативне�послове.

1

Високо�
образовање�
другог�или�

трећег�степена�
из научног�поља�

техничко�–
технолошких�
наука�односно�
из�стручне�
области�

биотехничких�
наука�

3 год.

3.3.0.02.7
Самостални�

стручни�сарадник

Руководи�и�организује�рад, учествује�у�изради�

програма�рада�сектора. Израђује�пројекте�и�

понуде�за�изградњу�и�одржавање�зеленила,

ангажује�се�на�изналажењу�ванредних�послова. 

Одговоран�је�за�спровођење�свих�нормативних�и�

других�аката�везаних�за� сектор,�а�такође�и�

учествује�у�изради�истих�ако�за�тим има� потребе. 

Одговоран�је�за�правилно�функционисање�

поверених�послова. Обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�
или�другог
степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири

године из�
научног�поља�
техничко�–

технолошких�
наука�односно�
из�стручне�
области�

биотехничких�
наука

1�год.

3.3.0.03.6
Самостални�

сарадник

Кординира��са�непосредним�руководиоцима� и�

израђује�годишње�програме�сектора. Израђује�

пројекте�и�понуде�за�изградњу�и�одржавање�

зеленила.��Доставља�елементе�сектора�за�израду�

програма�пословања.�На�основу�норматива�и�

јединичних�цена�израђује�калкулативне�цене�за�

програме,�пројекте�и�предрачуне, израђује�разне�

анализе�и�дописе�везане�за�сектор, израђује�

динамички�програм�рада�по�месецима,�прати�

реализацију�годишњих�програма�и�пројеката.

Доставља�елементе�за�закључивање�уговора,

доставља�елементе�везане�за�учешће�на�

тендерима, прати�грађевински�дневник�и

израђује�грађевинску књигу,�израђује�ситуације�и�

прилоге рачуну и�контролише�проток�

документације�у� сектору�према�трећим�лицима.

Одговоран�је�за�спровођење�свих�нормативних�и

других�аката�везаних�за�сектор. Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Студије�првог��
степена,�

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три��

године�из�научног�
поља�друштвено-
хуманистичких, 

природно-
математичких�
или�техничко�-
технолошких�

наука

1�год.
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3.3.1.10.3

Возач�

комуналног�

возила

Управља�свим�типовима�возила�и�радних�машина�за�

које�је�квалификован,одговоран�је�за�извршење�

радних�задатака�које�је�примио�и�за�раднике� који�су�

му�поверени,�води�свакодневну�бригу�о�возилу�и�

учинку�прописаним�Законом�о�безбедности�саобраћаја�

и� нормативним�актима�предузећа,�Одговоран�је�за�

примену�мера�БИЗНР.обавља�и�друге�послове�по�

налогу�непосредног�руководиоца.

12

Трогодишње
средње�
образовање�
саобраћајног�
усмерења,�са�
испитом�возача�
Ц�категорије,�
оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.3.1.11.3

Возач-

тракториста

Управља комуналним� возилом,� свим� прикључним�

машинама�и�моторним возилима�за�које�је� потребна�

возачка� дозвола� "Б"� категорије,� води� свакодневну�

бригу� о� возилу� и� учинку� прописаним� Законом� о�

безбедности� саобраћаја,� као� и нормативним� актима�

предузећа, , обавља� и� друге� послове� по� налогу�

непосредног�руководиоца

1

Трогодишње�

средње�

образовање��

општег�

усмерења�са�

испитом�за�

возача�„Б“�

категорије�или�

испитом�за�

управљање�

трактором

без

3.3.1.12.1
Возач�трактора

II категорије

Управља� трактором,� свим� прикључним� машинама� и�

моторним возилима� за� које� је� потребна� возачка�

дозвола� "Б"� категорије,� води� свакодневну� бригу� о�

возилу� и� учинку� прописаним�Законом�о� безбедности�

саобраћаја,� као� и нормативним� актима� предузећа,

Одговоран�је�за�примену�мера�БИЗНР, обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Основно�

образовање�и�

први�степен

стручне�спреме�

општег�

усмерења�са�

испитом�за�

возача�„Б“�

категорије�или�

испитом�за�

управљање�

трактором

3.3.1.13.2

Машиниста-

руковалац�

пољ.машина

Ради� и� рукује� пољопривр.� механизацијом� која� се�

користи�у�сектору,ради�и�друге�послове�из�своје�струке�

у�складу�са�обученошћу�и�способношћу�за�обављање�

истих,�обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

14

Основно�

образовање�и�

други�степен�

стручне�спреме�

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама

без

3.3.1.14.1
Руковалац�

пољ.машина

Рукује� пољопривр.� механизацијом� која� се� користи� у�

сектору,ради�и�друге�послове�из�своје�струке�у�складу�

са� обученошћу� и� способношћу� за� обављање� истих,�

обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

18

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне�спреме�

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама

без

3.3.1.15.3

Магационер�

приручног�

магацина

Одржава� пољопривредни� алат� и� пољопривредне�

машине,прима�и�издаје�гориво�и�алат�радницима,дужи�

приручни� алат,� репроматеријал� и� осталу� ситну�

механизацију,� води� интерну� документацију� о� утрошку�

горива� и� мазива,� пољопривредног� материјала,�

обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

1

Трогодишње�

средње�

образовање��

техничког�или�

пољопривредно

г�усмерења�

без
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3.3.0.04.4 Администратор

Контактира�са�осталим�секторима�и�странкама,

прикупља�информације�и�прослеђује�шефовима�

реона,�руководиоцима�радних�јединица�и�

непосредном�руководиоцу. Обавља�

административно - техничке�послове�везане�за�

рад�сектора.�Стара�се�о�документацији�за�рад�

сектора и�врши�пријем�поште�на�нивоу�сектора.�

Води�евиденцију�о�радном�времену�запослених�у�

сектору,�израђује�документацију�везану�за�радно�

време�и�одсуствовање�радника�у�сектору.�

Прикупља податке�за�израду�одговарајућих�

докумената�извештаја�и�анализа.�Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње�
образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.3.0.05.4
Возач путничког�

возила

Управља�путничким возилом�према�потреби�и�

налогу.�Води�дневни�путни�налог�за�возило. 

Свакодневно�обавља�визуелни�преглед�

исправности�возила�и�стара�се�о�хигијени�возила. 

Контролише�исправност�возила�и�уочене�кварове�

и�недостатке�пријављује��служби�одржавања.�

Доноси�и�односи�пошту�по�потреби.�На�позив�

извршног�директора предузећа,�дужан�је�да��се�

одазове,�али само�уз�сагласност�непосредног�

руководиоца.�Пасивно�је�мобилан�у�дане�

дежурства�непосредног�руководиоца�сектора.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�

друге послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Четворогодишњ

е�средње�

образовање

друштвеног,

природног�или�

техничког смера, 

са�испитом�за�

возача�„Б“�

категорије

без

3.3.1.�РЈ�ОДРЖАВАЊЕ�ЗЕЛЕНИЛА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.1.06.7

Руководилац�

РЈ "�Одржавање�

зеленила"

Руководи�и�организује�рад�у�радној�јединици.�Даје�

елементе�за�израду�годишњег�плана�редовног�

одржавања�и� контролише�његову� израду.

Контролише�израду�месечне�ситуације�о�

извршеним�пословима,�непосредно�контактира�са�

директором�сектора и�лично�му�је�одговоран�за�

свој� рад�и�рад�Р.Ј. У�одсуству�директора�сектора�

руководи�и организује�рад�у�сектору. Одговоран�је�

за�спровођење�свих�нормативних�и�других�аката�

везаних за сектор�и�Р.Ј.�а�такође и�учествује�у�

изради�истих�ако�за�тим има�потребе.�Одговоран�је�

за�правилно�функционисање�радне�јединице�и�

поверених�послова.�У директној�је�вези�са�

надзорним�органом�и�врши�усаглашавање�текућих�

задатака�и извршених�радова�и�самим�тим�

обезбеђује�елементе�за�дневни� распоред�рада�у�

радној�јединици. Издаје�налоге�за�извршавање�

радних�задатака�референтима�и�прати њихову�

реализацију.�Обавља�и друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�

или�другог�

степена,�

односно стечено�

високо�

образовање�у�

трајању�од�три�

односно�четири�

године�из�

научног�поља�

техничко�–

технолошких�

наука�односно�

из�стручне�

области�

биотехничких�

наука

1 год.

Руководи,�организује�и�прати�рад�запослених�на�

свом�реону.��У�договору�са��непосредним�

руководиоцем, израђује�распоред�рада�радника�и�

Четворогодишњ
е средње
образовање�
друштвеног,�
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3.3.1.16.1

Чувар�

парковских�

површина

Чува� парковске� површине� од� гажења� и�

уништавања,чува� и� дужи� инвентар� који� се� налази� на�

јавним�зеленим�површинама,�води�књигу�запажања�на�

терену� коју� свакодневно� даје� на� оверу� свом�

претпостављеном,ради� и� друге� послове� по� налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне�спреме�

општег�

усмерења�

без

3.3.1.17.1 Вртлар�

Врши� све� послове� у� области� одржавања� сезонског�

цвећа� (од� садње� до краја� вегетације),� врши� све�

послове�у�области�одржавања�дендро�материјала�(од�

садње� до орезивања),� обавља� и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

9

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне�спреме,�

оспособљеност

за�послове�

вртлара

без

3.3.1.18.1
Комунални�

радник�

Ради� све� послове� на� одржавању� зеленила�

предвиђених�нормативима�за� ову�област,�ради�и све�

друге� послове� који� се� обављају� на� нивоу� предузећа�

везане� за� његову� способност� и� обученост,� врши�

утовар� и� истовар� возила,� ради� и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

31
Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме

без

3.3.1.19.3

Машиниста-

руковалац�

пољопривредн

их�машина�на�

висини

Ради� и� рукује� пољопривредном� механизацијом� и�

подизним платформама� које� се� користе� у� сектору, 

ради� и� друге� послове� из� своје� струке� у� складу� са�

обученошћу� и способношћу� за� обављање�

истих,обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Трогодишње�

средње�

образовање��

општег�

усмерења,��

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама�

и�подизном�

платформом�

без

3.3.1.20.1

Машиниста-

руковалац�

пољопривредн

их�машина�за�

рад�на�висини

Ради� и� рукује� пољопривредном� механизацијом� и�

подизним платформама� које� се� користе� за� рад� на�

висини,�ради�и�друге�послове�из�своје�струке�у�складу�

са� обученошћу� и способношћу� за� обављање�

истих,обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

5

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне�спреме�,��

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама�

и�подизном�

платформом�

без

3.3.1.21.3 Возач�резервe

Управља� комуналним� возилима� за� категорије� за� које�

је� оспособљен. Води� дневни� путни� налог� за� возило,�

попуњава� радне� налоге� и� радне� листе� о� извршеним�

пословима за�раднике�и�себе.�Организује и�контолише�

рад� радника� своје� групе� на� терену.� Контролише�

исправност� возила� и� уочене� кварове� и� недостатке�

благовремено�пријављује�служби�одржавања.�Користи�

личну� и� заштитну� опрему� и� примењује� мере� БИЗНР.�

Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
саобраћајног�
усмерења�,�са�
испитом�возача�
Ц�категорије,�
оспособљеност�
за�управљање�
комуналним�
возилима

Без
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3.3.1.07.4 Шеф�реона

пословођа�за наредни�дан. Контактира�са�

надзорним�органом�тј.�носи�дневник�рада�на�

потпис,�иде�у обилазак�радника�и�контролише�

квалитет�извршених�послова.�Са надзорним�

органом�усаглашава елементе распореда�за�

наредни�дан. Непосредно�контактира�са�шефом�

РЈ�и�одговора�му�за�свој�рад�и�рад�запослених�на�

свом�реону.�Одговоран�је�за�спровођење�свих�

нормативних�и�других�аката�везаних�за�сектор�и�

Р.Ј. Контролише�учинке�рада�пословођа�и�

евидентира�их�у�грађевински�дневник. Одговоран�

је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

5

природног�или�
техничког смера

1 год.

3.3.1.08.6

Сарадник�за

возни�парк�и�

механизацију

У�договору�са�непосредним�руководиоцима,�
организује�дневни�распоред�рада�моторних�возила�
који�се�користе�у�сектору,�кординира�рад�возача са�
руководиоцима�радних�јединица�и�шефовима�
реона�и��издаје�путне�налоге�на�дневном�нивоу.�

Обавља�визуелни�преглед�возила�у�сектору�и�води�
евиденцију�о�стању�возила�и�радних�машина�које�
су�дислоциране�са�централне�локације�предузећа.�
Контактира�са�службом одржавања�са�циљем�

отклањања�неисправности�возила�у�сектору.�Врши�
контролу�заштитне�опреме,�способности�радника,�
правилног�вођења�путних�и�радних�налога�и�
потврда�о�извршеним�услугама. Контролише�
квалитет�обављеног�посла�одвожења�биљног�и�
отпадног�материјала.� Одговоран�је�за�праћење�и�
спровођење�свих�нормативних�и�других�аката�
везаних�за�послове у�оквиру�сектора.�Стара�се�о�
спровођењу�мера�заштите�на�раду.�Одговоран�је�за�
примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�
одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

1

Студије�првог�
степена,

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајању�од�три�
године�из�

научног�поља�
друштвено�

хуманистичких,�
природно -
математичких�
или�техничко -
технолошких�

наука

1 год.

3.3.1.09.6

Сарадник�на�

пословима�

уређења�и�

одржавања�

зелених�

површина

У�договору�са�непосредним�руководиоцем��
учествује�у�изради�Годишњег�програма�одржавања�
зелених�површина�и��осталих��Програма�везаних�за�
уређење�зелених�површина.�Организује�рад�са�
групом�запослених��који�су� му��поверени. Врши�
дневни��распоред�запослених.�Контолише�

извршење�радних�задатака�,�прати�и�анализара�
рад�и�предлаже�мере�за�побољшање�организације�
и�процеса�рада�. Свакодневно�евидентира�радни�

учинак.�Одговоран�је�за�спровођење�свих�
нормативних�и�других�аката�везаних�за��службу. 
Одговоран�је�за�свој�рад�и�рад�групе��која�му�је�

поверена�на��терену.�Стара�се�о��спровођењу��мера�
заштите�на�раду. Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�одговоран�је�
непосредном�руководиоцу.

3

Студије�првог�
степена,

односно�стечено�
високо�

образовање�у�
трајњу�од�три�
године�из�

научног�поља�
друштвено�

хуманистичких,�
природно -
математичких�
или�техничко-
технолошких�

наука

без

3.3.1.10.6 Сарадник

Организује�рад�са�групом�радника�која�му�је�

поверена. Свакодневно�евидентира�учинак�рада. 

Одговоран�је�за�спровођење�свих�нормативних�и�

других�аката�везаних�за Сектор�и�Р.Ј.�Одговоран�

је�за�свој�рад�и�рад�групе�радника�која�му�је�

поверена�на терену. Стара�се�о��спровођењу��

мера�заштите�на�раду. Одговоран�је�за�примену�

мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца

3

Студије�првог�
степена,

односно�стечено�
високо�

образовање у�
трајању�од�три�
године из�

научног�поља�
друштвено�

хуманистичких,�
природно -
математичких�
или�техничко -

без
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3.3.1.22.2
Возач�резервe II

категорије

Управља� комуналним� возилима� за� категорије� за� које�

је� оспособљен. Води� рачуна� о� попуњавању� путних�

налога� за� возило� и� радних� листи� о� извршеним�

пословима за�раднике�и�себе.�Организује и�контолише�

рад� радника� своје� групе� на� терену.� Контролише�

исправност� возила� и� уочене� кварове� и� недостатке�

благовремено�пријављује�служби�одржавања.�Користи�

личну� и� заштитну� опрему� и� примењује� мере� БИЗНР.�

Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

1

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне�спреме,�
са�испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљеност�
за�управљање�
комуналним�
возилима

без

3.3.1.23.1 Возач�резервe

III категорије

Управља� возилима� за� категорије� за� које� је�

оспособљен. Води� рачуна� о� попуњавању� путних�

налога� за� возило и� радних� листи� о� извршеним�

пословима за�раднике�и�себе.�Организује и�контолише�

рад� радника� своје� групе� на� терену.� Контролише�

исправност� возила� и� уочене� кварове� и� недостатке�

благовремено�пријављује�служби�одржавања.�Користи�

личну� и� заштитну� опрему� и� примењује� мере� БИЗНР.�

Обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

3

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме,�
са�испитом�
возача�Ц�
категорије,�
оспособљеност�
за�управљање�
комуналним�
возилима

Без

3.3.1.24.7

Самостални�
сарадник�на�
пословима�
уређења�и�
одржавања�
зелених�
површина

- руководи, организује и�координира пословима�
уређења�и�одржавања�зелених�површина;

- предлаже�елементе�за�израду�годишњег�плана�
уређења�и�редовног�одржавања�зеленила;

- контролише�рад��свих�запослених у�РЈ;

- контролише�израду�месечне�ситуације�о�извршеним�
пословима;

- одговоран�је�за�праћење�и�спровођење�свих�
нормативних�и�других�аката�везаних�за�послове�у�
оквиру�РЈ;

- организује�дневни�распоред�рада�у�оквиру�РЈ;

- издаје�налоге�за�извршење�радних�задатака,�прати�
и�одговара�за�њихову�реализацију;

- стара�се�о�спровођењу�мера�заштите�на�раду;

- обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца;

-за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

1

Студије�другог�
степена,�односно�
стечено високо�
образовање�из�
научне�области�
друштвено-
хуманистичких,�
природно-
математичких�или�
техничко-
технолошких�
наука

1

3.3.1.25.6

Сарадник�на�

пословима�

уређења�и�

одржавања�

зелених�

површина

- организује� рад� са� групом�запослених� � који� су� му��
поверени;

- врши�дневни��распоред�запослених�;

- визуелним� опажањем� проверава� способност�
запослених�за�обављање���послова�,�а
запослене��за�које�процени�да�нису�способни�за�рад�
одмах�удаљава�са�посла;

- свакодневно�евидентира�радни�учинак�;

- одговоран� је� за� спровођење� свих� нормативних� и�

5

Студије�првог�
степена,
односно�стечено�
високо�
образовање�из�
научне�области�
друштвено�
хуманистичких,�
природно-
математичких�или�
техничко-
технолошких�

без
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технолошких�
наука

3.3.1.11.4 Пословођа

Организује�рад�са�групом�радника�која�му�је�

поверена. Свакодневно�евидентира�учинак�рада. 

Одговоран�је�за�спровођење�свих�нормативних�и�

других�аката�везаних�за Сектор�и�Р.Ј. Одговоран�

је�за�свој�рад�и�рад�групе�радника као�и�

средстава која су му�поверена�за рад.�Одговоран�

је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца

7

Четворогодишњ
е�средње�
образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.3.1.12.4
Референт�

техничких�послова

Обавља�административне�послове�за�потребе�
техничке�подршке.�Учествује�у�изради�годишњих�

програма�и�пројеката�везаних�за�сектор.�
Учествује�у�изради�потребних�елемената�
програма��пословања.�Учествује�у�изради�
месечних�ситуација�и�недељних�извештаја.�
Израђује�понуде�и�прилоге�рачуну�за�трећа�
лица.�Израђује�техничку�документацију�на�
рачунару�везану�за�пројекте�и�програме�за�

изградњу�и�одржавање�зеленила�и�
документацију�везану�за�сектор�уз�употребу�

одговарајућег�софтера.�Обавља�и�друге�послове�
по�налогу�непосредног�руководиоца.�За�свој�рад�

одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

2

Четворогодишњ
е�средње�
образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.3.1.13.3
Возач�комуналног�

возила

Управља�свим�типовима�возила�и�радних

машина�за�које�је�квалификован. Попуњава�

путне�налоге�за возило�и�радне�листе�о�

извршеним�пословима�за�раднике�и�себе.

Одговоран�је�за�извршење�радних�задатака�које�

је�примио�и�за�раднике који�су�му�поверени.

Контролише исправност�возила�и�уочене�

кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�

служби�одржавања�и�непосредном�руководиоцу.

Води�свакодневну�бригу�о�возилу�и�учинку�

прописаним�Законом�о�безбедности�саобраћаја�и�

нормативним�актима�предузећа. Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

7

Трогодишње
средње

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера, 
са�испитом�
возача�„Ц“
категорије,�

оспособљен�за�
управљање�
комуналним�
возилима

без

3.3.1.14.3

Возач�трактора

I категорије

Управља комуналним�возилом,�свим�

прикључним�машинама�и�моторним возилима�

за�које�је� потребна возачка�дозвола�"Б"�

категорије. Води�свакодневну�бригу�о�возилу�и�

учинку�прописаним�Законом�о� безбедности�

саобраћаја,�као�и нормативним�актима�

предузећа. Контролише�исправност�возила�и�

уочене�кварове�и�недостатке�благовремено�

пријављује�служби�одржавања�и�непосредном�

руководиоцу.�Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР. Рукује�пољопривредном механизацијом�

која�се�користи�у�сектору. Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

6

Трогодишње�

средње�

образовање�

друштвеног,

природног�или�

техничког смера

са�испитом�за�

возача�„Б“�

категорије�или�

испитом�за�

управљање�

трактором

без
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других�аката�везаних�за��службу;

- одговоран� је� за� свој� рад� и� рад� групе� � која� му� је�
поверена�на��терену;

- стара�се�о��спровођењу��мера�заштите�на�раду;

- обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца;

-за свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

наука

3.3.1.26.4

Референт�

техничких�

послова

- обавља� административне� послове� за� потребе�
техничке�подршке;

- по�потреби�на�рачунару�куца�све�врсте�материјала;

- фотокопира�и�припрема�копије�документације;

- обавља�послове�око�осигурања�имовине�и�лица;

-учествује�у�процени�штета�по�основу�осигурања�од�
одговорности;

-сачињава� предлог� обрачуна� штете� и� директно�
контактира�са�оштећеним�или�штетником;

- обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца;

-за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

2
Четворогодишње�
средње�
образовање�
општег�усмерења

без

3.3.1.27.1

Комунални�
радник�за�
послове�
зеленила����

- обавља�најједноставније�послове�на�одржавању�
комуналне�хигијене�предвиђене�прописаним�
нормативима;

- врши�утовар�смећа�из�канти,�контејнера,�
пластичних�кеса,�при�чему�је�дужан�да�расути�отпад�
сакупи�у�целости;

- дужан�је�да�испражњене�посуде�врати�на�
предвиђено�место;

- врши�пражњење�корпи�за�отпатке;

- врши�истовар�возила;

- врши�поливање�јавних�зелених�површина�и�
дрвореда;

- врши�чишћење�и�пречишћавање�јавних�површина;

- врши истресање�отпадака�из�специјалног�возила�
на�градској�депонији�путем�командних�тастера;

- у�зимском�периоду�уклања�снег�и�лед�са�јавних�
површина;

- одржава�хигијену�мокрог�чвора�у�капели�и�на�
јавним�површинама,

- врши�ручно�кошење�у�неприступачним�деловима�
гробља;

- чисти�и�одржава�просторије�и�пере�радне�машине;

11
Основно�
образовање

без
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3.3.1.15.1

Возач�трактора

II категорије

Управља трактором,�свим�прикључним�

машинама�и�моторним возилима�за�које�је

потребна возачка�дозвола�"Б"�категорије. води�

свакодневну�бригу�о�возилу�и�учинку�

прописаним�Законом�о� безбедности�саобраћаја, 

као�и нормативним�актима�предузећа.

Контролише�исправност�возила�и�уочене�

кварове�и�недостатке�благовремено�пријављује�

служби�одржавања�и�непосредном�руководиоцу.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Рукује�

пољопривредном механизацијом�која�се�користи�

у�сектору. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

4

Основно�

образовање�са�

испитом�за�

возача�„Б“�

категорије�или�

испитом�за�

управљање�

трактором

без

3.3.1.16.4

Машиниста-

руковалац�

пољ.машина

Ради�и�рукује�пољопривредном механизацијом�

која�се�користи�у�сектору. Ради�и�друге�послове�у�

складу�са�обученошћу�и�способношћу за�

обављање�истих. Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР. Обавља�и�друге послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

13

Трогодишње�или�

четворогодишње�

средње�

образовање

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера,

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама

без

3.3.1.17.1
Руковалац�

пољ.машина

Рукује�пољопривредном механизацијом�која�се�

користи�у�сектору. Ради и�друге�послове у�

складу�са�обученошћу�и�способношћу�за�

обављање�истих. Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

24

Основно�

образовање�,

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама

без

3.3.1.18.4

Магационер�

приручног�

магацина

Одржава�пољопривредни�алат�и�

пољопривредне�машине, прима�и�издаје�гориво�

и�алат�радницима, дужи�приручни�алат,�

репроматеријал�и�осталу�ситну�механизацију.

Води�интерну�документацију�о�утрошку�горива�и�

мазива,�пољопривредног� материјала.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�

друге послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Трогодишње�или�

четворогодишње�

средње�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера

без

3.3.1.19.4

Возач

грађевинских�

машина

Управља�свим�типовима�возила�и�радних�

машина�за�које�је�квалификован укључујући�по�

потреби�и�грађевинску�машину. Одговоран�је�за�

извршавање радних�задатака�које�је�примио�и�за�

раднике који�су�му�поверени. Води�свакодневну�

бригу�о�возилу�и�учинку�прописаним�Законом�о�

безбедности�саобраћаја�и� нормативним�актима�

предузећа. Контролише�исправност�возила�и�

уочене�кварове�и�недостатке�благовремено�

пријављује�служби�одржавања�и�непосредном�

руководиоцу. Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

3

Трогодишње�или�

четворогодишње�

средње�

образовање

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера,

са�испитом�

возача „Б“�и�„Ц“�

категорије,

оспособљеност�

за�управљање�

грађевинским�

машинама.

без

3.3.1.20.1
Чувар�парковских�

Чува�парковске�површине�од�гажења�и�

уништавања, чува�и�дужи�инвентар�који�се�
1

Основно�
без
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- у�обављању�поверених�послова�користи�сва�
средства�и�опрему�неопходне�рад;

- користи�личну�заштитну�опрему�и�примењује�мере�
БЗНР;

- стара�се�о�заштити�животне�средине;

-обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца;

- за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�руководиоцу.

3.3.2�РЈ�ПРОИЗВОДЊА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.2.28.7
Руководилац�РЈ

производња

Прати,� анализира� и� координира� рад� у� радној�

јединици,стара� се� о� примени� савремених� метода� у�

извршавању� поверених� послова� који� се� обављају� у�

оквиру� радне� јединице,� контролише� квалитет�

извршених� радова� и� о� стању� и� резултатима� упознаје

руководиоца�радне�јединице, контактира�са�странкама�

и� предузима� радње� на� отклањању� уочених�

недостатака� обавља� и� друге� послове� по� налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Високо�

образовање�

првог�или�другог

степена��у�

трајању�од�три,�

односно�четири��

године�

пољопривредно

г�или�шумарског

смера

1�год.

3.3.2.29.6
Референт�
расадничке�
производње�

Организује� производњу� у� договору� са� непосредним�

руководиоцем, распоређује�раднике�и�контролише�рад�

пословођа� и� радника,� као и� квалитет� производње,�

одговоран� је� за� асортиман,� количину� и� реализацију,�

води�евиденцију�радног�времена� за�раднике,�обавља�

и�друге�послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�

образовање�

првог� степена� у�

трајању� од� три�

године��

пољопривредно

г� или�шумарског

смера�

без

3.3.2.30.4
Пословођа�
расадничке
производње�

Материјално�је�задужен�са�свим�дендро�материјалном�

у� расаднику� и� врши продају� истог,� контролише� рад�

радника� и� одговоран� је� за� њихов� рад,� свакодневно�

евидентира� учинак� рада,� обавља�и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишњ

е�средње�

образовање��

пољопривредно

г�или�шумарског�

усмерења�

без

3.3.2.31.2 Машиниста-
руковалац�пољ.�
машинама�

Ради� и� рукује� свом� пољопривредном� механизацијом�

која� се� користи� у� сектору,� ради� све� послове� на�

производњи�,�изградњи�и�одржавању�зеленила,� према�

важећим� нормативима� за� ову� област,� ради� и� друге�

послове� из� своје� струке� у� складу� са� обученошћу� и�

способношћу� за� обављање� истих,обавља� и� друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

5

Основно�

образовање�и�

други�степен�

стручне�спреме�

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама

без
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површина налази�на�јавним�зеленим�површинама. Води�

књигу�запажања�на�терену�коју�свакодневно�даје�

на�оверу�свом� претпостављеном.�Ради�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

образовање�

3.3.1.21.1 Вртлар

Врши�све�послове�у�области�одржавања�

сезонског�цвећа�(од�садње�до краја�вегетације),�

врши�све�послове�у�области�одржавања�дендро�

материјала�(од�садње�до орезивања).

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

18

Основно�

образовање,�

оспособљеност

за�послове�

вртлара

без

3.3.1.22.1
Комунални�

радник

Ради�све�послове�на�одржавању�зеленила�

предвиђених�нормативима�за� ову�област. Ради�

и�све�друге�послове�који�се�обављају�на�нивоу�

предузећа�везане�за�његову�способност�и

обученост. Врши�утовар�и�истовар�возила.

Одговоран�је�за�примену мера�БиЗНР. Ради�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

10 Основно�
образовање�

без

3.3.1.23.1

Возач

резервe

Управља�комуналним�возилима�за�категорије�за�

које�је�оспособљен. Попуњава�путне�налога�за�

возило�и�радне�листе о�извршеним пословима

за�раднике�и�себе.�Контолише�рад�радника�своје�

групе�на�терену.�Контролише�исправност�возила�

и�уочене�кварове�и�недостатке�благовремено�

пријављује�служби�одржавања и�непосредном�

руководиоцу. Одговоран�је�за�примену мера

БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

2 Основно�
образовање са�
испитом�возача�
„Ц“ категорије,
оспособљеност�
за�управљање�
комуналним�
возилима

без

3.3.2.�РЈ�ОДРЖАВАЊЕ�ДРВЕЋА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.2.24.7

Руководилац�РЈ

"Одржавање�

дрвећа"

Руководи�и�организује�рад�у�радној�јединици,�

непосредно�контактира�са�директором�сектора и�

лично�му�је�одговоран�за�свој�рад�и�рад�Р.Ј.�Даје�

елементе�за�израду�годишњег�плана�редовног�

одржавања. Одговоран�је�за�спровођење�свих�

нормативних�и�других�аката�везаних�за сектор�и�

Р.Ј.�а такође и�учествује�у�изради�истих�ако�за�

тим има�потребе. Одговоран�је�за�правилно�

функционисање�радне�јединице�и�поверених�

послова.�У директној�је�вези�са�надзорним�

органом�и�врши�усаглашавање�текућих� задатака�

и извршених�радова�и�самим�тим�обезбеђује�

елементе�за�дневни� распоред�рада�у�радној�

јединици. Издаје�налоге�за�извршавање�радних�

задатака��у�оквиру�своје�Р.Ј. и�прати њихову�

реализацију.�Контактира�са�странкама�и�на�

основу�увида�стања�на�терену,�даје�елементе�за�

израду�предрачуна�радова�а�након�извршеног�

рада�и�прилога�рачуну.�На�основу�захтева�

странака,�а�увидом�у�стање�на�терену,�даје�

1

Студије�првог�

или�другог�

степена,�

односно�стечено�

високо�

образовање�у�

трајању�од�три�

односно�четири�

године из�

научног�поља�

техничко�–

технолошких�

наука�односно�

из�стручне�

области�

биотехничких�

наука

1 год.
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3.3.2.32.2
Цвећар-

расадничар�

Врши� све� послове� из� области� производње� цвећарске�

или� расадничке� (сетва� семена,� израда� резница,�

калемљење,� оживљавање,� одржавање� биљног�

материјала,� испорука� материјала,� аранжирање,�

припрема�супстрате�за�пресађивање),�обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

9

Основно�
образовање�и�
други�степен�
стручне��
оспособљеност
за�цвећарско-
расадничку�
производњу

без

3.3.2.33.1

Помоћник

цвећара

расадничара�

Обавља� послове� на� производњи цвећа� и� расада

(фино планирање� леја,� израда� резница,� плевљење,�

прашење,� риљање,� вађење материјала,� утовар�

материјала,�припрема�земљишта�за�садњу�или�сетву),�

обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�

руководиоца.

4

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне��

оспособљеност

за�цвећарско-

расадничку�

производњу

без

3.3.2.34.1 Вртлар�

Врши� све� послове у� области� одржавања� сезонског�

цвећа� (од� садње� до� краја� вегетације),врши� све�

послове�у�области�одржавања�дендро�материјала� (од�

садње� до� орезивања),обавља� и� друге� послове� по�

налогу�непосредног�руководиоца.

3

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне�спреме�

оспособљеност

за�послове�

вртлара

без

3.3.2.35.1 Комунални�
радник

Ради� све� послове� у� цвећарској� и� расадничкој�

производњи� предвиђених� норамтивима� за� ову�

област,ради� и� све� друге� послове� који� се� обављају� у�

предузећу� везане� за� његову� способност� и�

обученост,ради�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

2

Основно�
образовање�и�
први�степен�
стручне�спреме

без

3.3.2.36.2
Ложач�парног�
котла

Ради� на� ложењу� котлова� на� чврсто� гориво,� врши�

припремање� материјала� за� ложење,� контролише�

исправност� котлова,� инсталације� и� мерних�

инструмената,� контролише� температуре� у�

просторијама� и� одговоран� је� да� се� та� температура�

креће� у� границама� дозвољеног,� избацује шљаку� из�

котларнице,�благовремено�обавештава�руководиоца�о�

потреби� за� набавку� угља,� по� истеку грејне�

сезоне, обавља� и� друге� послове� по� налогу�

непосредног�руководиоца�

2

Основно�

образовање�и�

други�степен�

стручне�

оспособљеност

за�руковање�

котлом�за�

централно�

грејање

без

3.3.2.37.1
Ложач�парног�
котла�II
категорије

Ради� на� ложењу� котлова� на� чврсто� гориво,врши�

припремање� материјала� за� ложење,� контролише�

исправност� котлова,� инсталације� и� мерних�

инструмената,� контролише� температуре� у�

просторијама� и� одговоран� је� да� се� та� температура�

креће� у� границама� дозвољеног,� избацује� шљаку� из�

котларнице,благовремено� обавештава� руководиоца� о�

потреби� за� набавку� угља,� по� истеку грејне�

сезоне, обавља� и� друге� послове� по� налогу�

непосредног�руководиоца�

3

Основно�

образовање�и�

први�степен�

стручне�

оспособљеност

за�руковање�

котлом�за�

централно�

грејање

без

3.3.3. РЈ� Продаја

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.
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елементе�за�израду�сагласности�везаних��за�

раскопавање�јавних�зелених�површина�и�

елементе�за�израду�стручних�мишљења.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

3.3.2.25.6

Сарадник�за�

одржавање�

дрвећа

У�договору�са�руководиоцем�Р.Ј.�организује�рад�

са�групом�запослених�који�су�му�поверени и�

лично�му�је�одговоран�за�свој�рад,�рад�радника�у

Р.Ј�и�послове�који�су�му�поверени. У�одсуству�

руководиоца�Р.Ј.�,�уз�консултацију�и�договор�са�

директором�сектора,�обавља�послове�везане�за�

организацију�рада у�радној�јединици�и�лично�му�

је�одговоран�за�свој�рад�и�рад�Р.Ј.�Одговоран�је�

за�спровођење�свих�нормативних�и�других�аката�

везаних�за сектор�и�Р.Ј.�Израђује�предрачун�

радова�а�након�извршеног�рада�и�прилог�рачуну.�

Израђује�сагласности�и�стручна�мишљења.�

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Студије првог
степена,
односно

стечено високо
образовање у
трајању од три

године из
научног�поља
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

математичких
или техничко -
технолошких

наука

1�год

3.3.2.26.4 Пословођа

Организује�рад�са�групом�радника�која�му�је�

поверена. Свакодневно�евидентира�учинак�

рада,одговоран�је�за�спровођење свих�

нормативних�и�других�аката�везаних�за Сектор�и�

Р.Ј.�Одговоран�је�за�свој�рад�и�рад�групе�радника�

која�му�је�поверена�на терену. Одговоран�је�за�

примену�мера БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Четворогодишњ
е�средње

образовање�
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без

3.3.2.27.4

Возач�

комуналног�

возила

Управља�свим�типовима�возила�и�радних

машина�за�које�је�квалификован. Попуњава�

путне�налоге�за�возило�и�радне�листе�о�

извршеним�пословима�за�раднике�и�себе.

Одговоран�је�за�извршење�радних�задатака�које�

је�примио�и�за�раднике који�су�му�поверени,�води�

свакодневну�бригу�о�возилу�и�учинку�прописаним�

Законом�о�безбедности�саобраћаја�и�

нормативним�актима�предузећа. Контролише�

исправност�возила�и�уочене�кварове�и�

недостатке�благовремено�пријављује�служби�

одржавања�и�непосредном�руководиоцу.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�

друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

4

Трогодишње
или�

четворогодишње
средње

образовање
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера, 

са�испитом�
возача�„Ц“�
категорије,�

оспособљеност
за�управљање�
комуналним�
возилима

без

3.3.2.28.4

Машиниста-

руковалац�

механизацијом��

за�рад на�висини

Ради�и�рукује�механизацијом�која�се�користи�у�

сектору. Рукује�подизном�платформом�и�обавља�

послове�моторном�тестером�на�висини. Ради и�

друге�послове у�складу�са�обученошћу�и�

способношћу�за�обављање�истих. Одговоран�је�

за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

2

Трогодишње
или

четворогодишње
средње�

образовање

друштвеног,�

природног�или�

техничког смера,

оспособљеност�

за�руковање��

механизацијом�

без
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3.3.3.38.7   
Руководилац�
РЈ�
Продаја

Прати� и� изучава� тржиште� купаца� и� добављача� а� у�
сврху� оптималних� набавки� и� продаје,� организује� и�
координира� рад� у� оквиру� радне� јединице,прати�
прописе� у� оквиру� службе� и� организује� правилно�
спровођење� истих,� учествује� у� изради�финансијских�
планова�и�организује�остварење�истих, одговоран� је�
за� правилно� функционисање� Р.Ј.� и� поверених�
послова,� стара� се� о� снабдевености�
продавница,контролише� радно� време� продавница,�
ради� на� изради� ценовника� у� оквиру� своје�
Р.Ј.,учествује� у� састављању� уговора� у� оквиру� Р.Ј.,�
контактира� са� пословним� партнерима� у� циљу�
набавке�и�продаје�робе,�обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца

1

Високо�
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
пољопривредног
, шумарског�или�
смера�
хортикултуре

1�год.

3.3.3.39.7  
Стручни
сарадник

Прати�и�изучава�тржиште�купаца�и�добављача��прати�
прописе� у� оквиру� службе� и� организује� правилно�
спровођење� истих,� учествује� у� изради�финансијских�
планова�и�организује�остварење�истих,�одговоран� је�
за� правилно� функционисање� Р.Ј.� и� поверених�
послова� ,ради� на� изради� ценовника.,учествује� у�
састављању�уговора� са�другим�службама�предузећа�
и� уговорним� странама,� контактира� са� пословним�
партнерима�у�циљу�набавке�и�продаје�робе,�обавља�
и�друге�послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Високо�
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
општег смера

1�год.

3.3.3.40.7  

Водећи�
референт�
набавке�и�
продаје

Прати�и�изучава�тржиште�купаца�и�добављача��прати�
прописе� у� оквиру� службе� и� организује� правилно�
спровођење� истих,� учествује� у� изради�финансијских�
планова�и�организује�остварење�истих,�одговоран� је�
за� правилно� функционисање� Р.Ј.� и� поверених�
послова,� стара� се� о� снабдевености� продавница,�
контролише�радно�време�продавница,ради�на�изради�
ценовника� у� оквиру� своје� Р.Ј.,� учествује� у�
састављању� уговора� у� оквиру� Р.Ј.,� контактира� са�
пословним� партнерима� у� циљу� набавке� и� продаје�
робе,�обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1

Високо�
образовање��
другог�или�
трећег�степена�
економскогили
општег смера

1�год.

3.3.3.41.6  

Самостални�
референт�
продаје�

Прати,� изучава� тржиште� и� организује� контакте� са�
купцима� и� добављачима,� врши� набавку� саксијског�
цвећа,�резаног�цвећа� ,�врши�набавку�трговачке�робе�
,прати� цене� и� одговара� за� економичну� набавку,�
одговоран� је� за� квалитетну� набавку� робе,� сачињава�
записник�о�квантитативно� - квалитативном�пријему�у�
прописаном� року,� прати� требовање� продавница� и�
усклађује� их� са� набавком,� прати� залихе� робе� у�
магацину� и� организује� благовремену� набавку� робе,�
предаје� документацију� о� купљеној� роби� одмах�
магационеру,�учествује�у�прoпису�робе�и�нивелацији�
цена,� одговара� за� тачност� издате� поруџбенице,�
обавља� и� друге� послове� по� налогу� непосредног�
руководиоца.

2

Високо�
образовање�
првог�степена�у�
трајању�од�три�
године��
пољопривредног
,�шумарског, 
смера
холтикултуре
или�општег�
смера�

без

3.3.3.42.4
Референт�
калкулација

Прати�и�изучава�тржиште�купаца�и�добављача��прати�
прописе� у� оквиру� службе� и� организује� правилно�
спровођење� истих,� учествује� у� изради�финансијских�
планова�и�организује�остварење�истих,�одговоран� је�
за� правилно� функционисање� Р.Ј.� и� поверених�
послова,�стара�се�о�снабдевености�продавница,�ради�
на� изради� ценовника,� уговора� у� оквиру� Р.Ј.,�
контактира� са� пословним� партнерима� у� циљу�
набавке�и�продаје�робе,�обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

3

Четворогодишњ
е�средње�
образовање��
економског�или�
општег�
усмерења

1�год.
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за�рад�на�висини

3.3.2.29.1

Руковалац�

механизацијом��

за�рад на�висини

Рукује�механизацијом�која�се�користи�у�сектору. 

Рукује�подизном�платформом�и�обавља�послове�

моторном�тестером�на�висини.�Ради�и�друге�

послове�у�складу�са�обученошћу�и�способношћу�

за�обављање�истих. Одговоран�је�за�примену�

мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�по налогу�

непосредног�руководиоца.

4

Основно�

образовање,�

оспособљеност�

за�руковање��

механизацијом��

за�рад�на�висини

без

3.3.2.30.1

Машиниста-

руковалац�

пољ.машина

Рукује�пољопривредном механизацијом�која�се�

користи�у�сектору. Ради�и�друге�послове у�складу�

са�обученошћу�и�способношћу�за�обављање�

истих. Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

2

Основно�

образовање,�

оспособљеност�

за�руковање�

пољ.машинама

без

3.3.2.31.1
Комунални�

радник

Ради�све�послове�на�одржавању�зеленила�

предвиђених�нормативима�за� ову�област. Ради�и�

све�друге�послове�који�се�обављају�на�нивоу�

предузећа�везане�за�његову�способност�и

обученост. Врши�утовар�и�истовар�возила.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР. Ради�и�

друге�послове�по налогу�непосредног�

руководиоца.

2 Основно�
образовање

без

3.3.3 РЈ�ПРОИЗВОДЊА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.3.32.7
Руководилац

РЈ�производња

Руководи�и�организује�рад�у�радној�јединици,�

непосредно�контактира�са�директором�сектора и�

лично�му�је�одговоран�за�свој�рад�и�рад�

Р.Ј.Одговоран�је�за�спровођење�свих�

нормативних�и�других�аката�везаних�за сектор�и�

Р.Ј.,�такође учествује�у�изради�истих�ако�за�тим

има�потребе. Даје�елементе�за�израду�годишњег�

плана�редовног�одржавања.�Организује,�прати�и

анализира�рад�у�радној�јединици.�Стара�се о�

примени�савремених�метода�у�извршавању�

поверених�послова�који�се�обављају�у�оквиру�

радне�јединице. Контролише�квалитет�

извршених�радова�и�о�стању�и�резултатима�

упознаје руководиоца�сектора. Контактира�са�

странкама�и�другим�руководиоцима��радних�

јединица и� обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗНР.

1

Студије�првог�

или�другог�

степена,�

односно�

стечено�високо�

образовање�у�

трајању�од�три�

односно�четири�

године�из�

научног�поља�

техничко�–

технолошких�

наука�односно�

из�стручне�

области�

биотехничких�

наука

1�год.

3.3.3.33.6
Сарадник�за�
цвећарску�
производњу

Организује�производњу�у�договору�са�

непосредним�руководиоцем. Распоређује�

раднике�и�контролише�рад�пословођа�и�радника,�

као и�квалитет�производње. Одговоран�је за�

асортиман,�количину�и�реализацију. Материјално�

је�задужен�магацином�сировина�и�материјала�и�

магацином�производње�у�току. Води�евиденцију�

радног�времена�за�запослене�у�РЈ. Одговоран�је�

за�примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�

1

Студије�првог��
степена,�
односно�

стечено�високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
године�из

научног�поља
друштвено-

хуманистичких, 
природно-

без
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3.3.3.43.4

Референт
продаје

Прима,� сређује� и� врши� продају� робе,одговара� за�
финансијско� задужење� продавнице,� води� трговачку�
књигу� и� одговара� за� тачност� података,истиче� цене�
роби� и� одговара� за� веродостојност� истих,� врши�
наплату� продате� робе� по� важећим� ценама,� врши�
требовање� и� одговара� за� исправност� залиха� и�
уредно�снабдевање�продавнице,�одговара�за�тачност�
радног� времена� продавнице,одговара� за� рок�
употребе� по� декларацији� робе� и� благовремено�
реагује,�врши�свакодневну�предају�пазара�и�одговара�
за� дневну� ажурност,� обавља� и� друге� послове� по�
налогу�непосредног�руководиоца.�

8

Четворогодишње�
средње�
образовање��
пољопривредног�
усмерења

без

3.3.3.44.4. Магационер

Врши� квантитативан� и� квалитативан� пријем� робе� и�
одмах� пријављује� рекламације,одговара� за� стање�
залиха� у� магацину,стара� се� о� исправности� робе� у�
магацину,� врши� књижење� улаза� и� излаза� робе,�
свакодневно�предаје�документацију�о�улазу�и�излазу�
робе,� врши� сравњење� магацинског� стања� са�
материјалним� књиговодством,� одговара� за� тачност�
цена� у� задужењу� продавница,� обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

.

4

Четворогодишње�
средње�
образовање��
општег�усмерења

без

3.3.3.45.3 Продавац

Прима,�сређује�и�врши�продају�робе,истиче�продајне�
цене�и�одговара�за�веродостојност,�врши�требовање�
робе�из�магацина,поштује� радно� време� продавнице,�
врши� наплату� продате� робе� по� важећим� ценама,�
одржава� хигијену� у� продавници,� обавља� и� друге�
послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

9

Трогодишње
средње�
образовање��
општег�усмерења

без

3.3.3.46.3
Достављач-
возач�

Рукује� службеним� возилом� и� одговоран� је� за�
исто,благовремено� пријављује� кварове� и�
неисправност� возила,� врши� доставу� робе� од�
магацина� до� продавница� и� одговара� за� количинуи�
квалитет� преузете� робе� до�момента� испоруке,� врши�
преузимање�робе�са�железничке�станице�и�одговара�
за�истудо�испоруке�магационеру,�води�путни�налог�о�
кретању�возила�дневно, обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

1

Трогодишње�
средње�
образовање�
општег�
усмерења�,�са�
испитом�возача�
Ц�категорије,�

без

3.3.4�РЈ уређења�и�одржавања�мобилијара

Шифра
Назив�радног�
места

Опис�радног�места
Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.4.47.7 Руководилац�РЈ�

уређења�и�

одржавања�

мобилијара�

- координира�рад�РЈ;�

- одговоран�је�за�извршавање�плана�и�програма

рада�РЈ;

- сачињава�потребне извештаје�о�раду�РЈ�и�

предаје�их�руководиоцу;

- предлаже�набавку�опреме�и�средстава

потребних�за�обављање�послова�из�делокруга�РЈ�

и�прописује�карактеристике�код набавке�нове�

опреме�за�РЈ;

Студије�другог�

степена,�

односно�стечено�

високо�

образовање�из�

научне�области�

друштвено-

химанистичких,�

природно-

математичких�

или�техничко-
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послове�по�налогу�непосредног�руководиоца. математичких
или�техничко�-
технолошких�

наука

3.3.3.34.4
Пословођа�
расадничке�
производње

Материјално�је�задужен свим�дендро�

материјалном�у�расаднику�и�врши продају�истог.

Контролише�рад�радника�и�одговоран�је�за�

њихов�рад. Свакодневно�евидентира�учинак�

рада. Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

2

Четворогодиш

ње�средњe

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког

смера

без

3.3.3.35.1
Машиниста-

руковалац�пољ.�
машинама

Ради�и�рукује�свом�пољопривредном�

механизацијом�која�се�користи�у сектору, ради�

све�послове�на�производњи, изградњи�и�

одржавању�зеленила према�важећим

нормативима�за�ову�област. Ради и�друге�

послове у�складу�са�обученошћу�и�способношћу�

за�обављање�истих. Одговоран�је�запримену�

мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

4

Основно�

образовање,

оспособљенос

за�руковање�

пољ.машинама

без

3.3.3.36.4
Цвећар-

расадничар

Врши�све�послове�из�области�производње�

цвећарске�или�расадничке�(сетва�семена, израда�

резница,�калемљење,�ожиљавање,�одржавање�

биљног�материјала,�испорука�материјала, 

аранжирање, припрема�супстрата за�

пресађивање). Одговоран�је�за�примену�мера�

БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

7

Трогодишње
или

четворогодишње
средње�

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког
смера,

оспособљеност
за�цвећарско -
расадничку
производњу

без

3.3.3.37.1

Помоћник

цвећара

расадничара

Обавља�послове�на�производњи цвећа�и�расада

(фино планирање�леја,�израда�резница,�

плевљење,�прашење,�риљање,�вађење

материјала,�утовар�материјала,�припрема�

земљишта�за�садњу�или�сетву) Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

3

Основно�

образовање,

оспособљеност

за�цвећарско -

расадничку�

производњу

без

3.3.3.38.1 Вртлар

Врши�све�послове у�области�одржавања�

сезонског�цвећа (од�садње�до�краја�вегетације). 

Врши�све�послове�у�области�одржавања�дендро�

материјала�(од�садње�до�орезивања). Одговоран�

је�за�примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�

послове�по�налогу�непосредног�руководиоца.

1

Основно�

образовање,

оспособљеност

за�послове�

вртлара

без

3.3.3.39.1
Комунални�
радник

Ради�све�послове�у�цвећарској�и�расадничкој�

производњи�предвиђених�норамтивима�за�ову�

област.�Ради�и�све�друге�послове�који�се�

обављају�у�предузећу�везане�за� његову�

способност�и�обученост. Одговоран�је�за�примену�

мера�БиЗНР.�Ради�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1 Основно�
образовање

без
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- даје�предлоге�за�расходовање�средстава�и�

опреме;

-организује�распоред�рада�запослених�у�РЈ;�

- води�евиденцију�о боловањима и�годишњим�

одморима запослених�у�РЈ и�сачињава план�

годишњих�одмора;

- води�евиденцију�о одсуствима,�доласцима�и�

одласцима�запослених�са�посла у�оквиру�РЈ;

- води�евиденцију�о потребама�запослених�за�

средствима�рада;�

-учествује�у�организовању�и�прати�обуку�и

стручно�усавршавање�запослених�у�РЈ;

- учествује у�изради�одлука�и�нормативних�аката�

из�делокруга�рада�РЈ;�

-учествује�у�формирању�тендерске�

документације�везане�за�набавкуопреме�и�

средстава�за�рад�РЈ;

-учествује�у�припреми�и�реализацији�програма�

уређења и�одржавања�парковског�и�дечјег�

мобилијара;

-обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца;

-за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�

руководиоцу.

1

технолошких�

наука

1

3.3.4.48.7

Стручни�

сарадник�за�

послове�

уређења�и�

одржавања�

мобилијара

- учествује�у�изради�програма�уређења�и�

одржавања�парковског�и�дечјег�мобилијара;

- прати�и�анализира�реализацију�програма�

уређења�и�одржавања�парковског�и�дечјег�

мобилијара;

- анализира�пројекте�од�значаја�за�уређење�и�

одржавање�мобилијара;

- учествује�у�планирању��и�анализе�годишњих�

потреба�радне�јединице;

- води�потребне�евиденције�од�значаја�за�радну�

јединицу;

-води�евиденцију�о�радном�времену�запослених�у�

РЈ;

- по�потреби�сарађује�са�социјалним�групама�који�

су�најчешћи�корисници�услуга�мобилијара,�а�

ради�афирмисања�делатности�предузећа;

- предлаже�социјално�одговрне�пројекте�који�могу�

1

Студије�другог�

степена,�

односно�стечено�

високо�

образовање�из�

научне�области�

друштвено-

химанистичких,�

природно-

математичких�

или�техничко-

технолошких�

наука

без
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3.3.3.40.1
Ложач�парног�

котла

Ради�на�ложењу�котлова�на�чврсто�гориво,�врши�

припремање материјала�за�ложење,�контролише�

исправност�котлова,�инсталације�и�мерних�

инструмената�и�благовремено�обавештава�

руководиоца�о�потреби�набавке угља�и�

евентуалним�недостацима�система�за грејање.�

Контролише�температуре�у�просторијама�и�

одговоран�је�да�се�та температура�креће�у�

границама�дозвољеног. Избацује�шљаку�из�

котларнице. У�току�радног�времена�врши�

обилазак�расадника.�Након�истека�грејне�сезоне�

обавља�све�послове�по�налогу�руководиоца�

везане�за�његову�обученост.�Одговоран�је�за�

примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца

5

Основно�

образовање,

оспособљеност

за руковање�

котлом�за�

централно�

грејање

без

3.3.4. РЈ� ПРОДАЈА

Шифра
Назив�радног�

места
Опис�радног�места

Бр.
извр.

Стручна
спрема

Радно
искуст.

3.3.4.41.7
Руководилац
РЈ Продаја

Руководи�и�организује�рад�у�радној�јединици,�
непосредно�контактира�са�директором�сектора и�

лично�му�је�одговоран�за�свој�рад�и�рад�Р.Ј.�
Прати�и�изучава�тржиште�купаца�и�добављача�а�

у�сврху�оптималних�набавки�и�продаје.�
Организује�и�координира�рад�у�оквиру�радне�
јединице.�Прати�прописе�у�оквиру�службе�и�
организује�правилно�спровођење�истих.�

Учествује�у�изради�финансијских�планова�и�
организује�остварење�истих.�Одговоран�је�за�
правилно�функционисање�Р.Ј.�и�поверених�

послова.�Стара�се�о�снабдевености�продавница,�
контролише�радно�време�продавница,�ради�на�
изради�ценовника�у�оквиру�своје�Р.Ј.�Учествује�у�
састављању�уговора�у�оквиру�Р.Ј.�Контактира�са�

пословним�партнерима�у�циљу�набавке�и�
продаје�робе.�Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља�друштвено
–хуманистичких, 

природно�–
математичких�
или�техничко�–
технолошких

наука

1�год.

3.3.4.42.7
Стручни
сарадник

Прати�и�изучава�тржиште�купаца�и�добављача,��
прати�прописе�у�оквиру�службе�и�организује�

правилно�спровођење�истих.�Учествује�у�изради�
финансијских�планова�и�организује�остварење�

истих.�Одговоран�је�за�правилно�функционисање�
поверених�послова�а�у�одсуству�руководиоца�РЈ�

одговаран�је�и�за�функционисања�радне�
јединице.�Ради�на�изради�ценовника,�учествује�у�

састављању�уговора�са�другим�службама�
предузећа�и�уговорним�странама,�контактира�са�

пословним�партнерима�у�циљу�набавке�и�
продаје�робе.�Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља друштвено
–хуманистичких, 

природно�–
математичких�
или�техничко�–
технолошких

наука

1�год.
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бити�у�вези�са�пословима�уређења�и�одржавања�

парковског�и�дечјег�мобилијара;

- сарађује�са�надлежним�органима,�по�одобрењу�

непосредног�руководиоца, ради�реализације�

планова�радне�јединице;

-обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца;

-за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�

руководиоцу.

3.3.4.49.4

Пословођа�РЈ�

уређења�и�

одржавања�

мобилијара

- организује�рад�запослених�у�РЈ�и�одговара�за�

њихову�безбедност;�

- одговара�за квалитет�послова,�рокове,�

технолошку�и�радну дисциплину у�оквиру�РЈ;

- организује�рад�са�групом�радника�који�су�му�

поверени,�а�који�обављају�послове�одржавања�и�

уређења�парковског�и�дечјег�мобилијара;

- стара�се�о�примени�хемијско�- техничких�мера�у�

процесу�рада;

-обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца;

- за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�

руководиоцу.

3

Средње�стручно�

образовање�

друштвеног,�

природног�или�

техничког�смера�

у�трајању�од�3�

године

без

3.3.4.50.3 Столар

- обавља�столарске�послове�приликом�изградње�

и�адаптације�објеката�као�и�приликом�

интервенција�на�захтев;

- одржава�постојећу�столарију�и�елементе�

пословног�ентеријера�на�свим�локацијама�

предузећа;

- самостално�ради�на�столарским�машинама;

- обавља�послове�декорације�на�уређењу�

одређених�простора�и�бина;

- примењује�мере�БиЗнР�и�користи�лична�

заштитна�средства;

- одговоран�је�за�рационално�коришћење�радног�

времена,�материјала�и�осталих�ресурса�

предузећа;

- обавља�и�друге�послове,�сродне�опису�својих�

послова,�по�налогу�непосредног�руководиоца;

-за�свој�рад�одговара�непосредном�руководиоцу.

2 Основно�

образовање

без
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3.3.4.43.7

Водећи�
референт�
набавке�и�
продаје

Прати�и�изучава�тржиште�купаца�и�добављача.
Прати прописе�у�оквиру�службе�и�организује�

правилно�спровођење�истих. Учествује�у�изради�
финансијских�планова�и�организује�остварење�
истих. Одговоран�је�за�правилно�функционисање�

Р.Ј.�и�поверених�послова. Стара�се�о�
снабдевености�продавница,�контролише�радно�
време�продавница, ради�на�изради�ценовника�у�
оквиру�своје�Р.Ј. Учествује�у�састављању�уговора�

у�оквиру�Р.Ј.,�контактира�са�пословним�
партнерима�у�циљу�набавке�и�продаје�робе.

Одговоран�је�за�примену�мера�БиЗНР.�Обавља�и�
друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Студије�првог�или�
другог�степена,�
односно�стечено�

високо�
образовање�у�
трајању�од�три�
односно�четири�
године�из�научног�
поља друштвено
–хуманистичких, 
природно�–
математичких�
или�техничко�–
технолошких

наука

1�год.

3.3.4.44.4
Референт�

калкулација

Прати�прописе�у�оквиру�службе�и�организује�
правилно�спровођење�истих.�Ради�на�изради�
калкулација�за�магацин�трговине�на�велико�и�
мало.�Обрађује�отпремнице,�пописне�листе�и�
листе�за нивелацију�цена.�Рад�и�на�праћењу�
разлике�у�цени�артикала�у�продавницама.�
Одговоран�је�за�правилно�функционисање�

поверених�послова. Обавља�и�друге�послове�по�
налогу�непосредног�руководиоца.

2

Четворогодишње�
средње�

образовање��
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

1�год.

3.3.4.45.4
Референт
продаје

Прима,�сређује�и�врши�продају�робе, одговара�за�
финансијско�задужење�продавнице,�води�

трговачку�књигу�и�одговара�за�тачност�података,
истиче�цене�роби�и�одговара�за�веродостојност�
истих,�врши�наплату�продате�робе�по�важећим�

ценама,�врши�требовање�и�одговара�за�
исправност�залиха и�уредно�снабдевање�
продавнице.�Одговара�за�тачност�радног�

времена�продавнице. Одговара�за�рок�употребе�
по�декларацији�робе�и�благовремено�реагује.
Врши�негу�цвећа�у�продавници�у�којој�ради.

Врши�свакодневну�предају�пазара�и�одговара�за�
дневну�ажурност. Одговоран�је�за�примену�мера�
БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�по�налогу�

непосредног�руководиоца.

6

Четворогодишње�
средње

образовање
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.3.4.46.4 Магационер

Врши�квантитативан�и�квалитативан�пријем�робе
и�одмах�пријављује�рекламације. Одговара�за�

стање�залиха�у�магацину, стара�се�о�исправности�
робе�у�магацину,�врши�књижење�улаза�и�излаза�
робе,�свакодневно�предаје�документацију�о�улазу�
и�излазу�робе,�врши�сравњење�магацинског�

стања�са�материјалним�књиговодством,�одговара�
за�тачност�цена�у�задужењу�продавница.

Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�
руководиоца.

1

Четворогодишње�
средње�

образовање�
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без

3.3.4.47.4 Продавац

Прима,�сређује�и�врши�продају�робе. Истиче
продајне�цене�и�одговара�за�веродостојност.
Врши�требовање�робе�из�магацина. Поштује�

радно�време�продавнице,�врши�наплату�продате�
робе�по�важећим�ценама,�одржава�хигијену�у�
продавници. Врши�негу�цвећа�у�продавници�у�
којој�ради.�Врши�свакодневну�предају�пазара�и�
одговара�за�дневну�ажурност. Одговоран�је�за�
примену�мера�БиЗНР. Обавља�и�друге�послове�

по�налогу�непосредног�руководиоца.

8

Трогодишње или�
четворогодишње

средње�
образовање��
друштвеног,�
природног�или�
техничког смера

без
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3.3.4.51.1

Возач�

комуналног�

возила

- управља�свим�врстама�специјалних�

(комуналних)�теретних�возила;

- води�дневни�путни�налог�за�возило,�попуњава�

радне�налоге�и�радне�листе�о�извршеним�

пословима;

- дужан�је�да�код�преузимања�возила�изврши�

визуелни�преглед�истог;

- стара�се�о�исправности�и�хигијени�возила;

- уочене�кварове�и�неисправности�пријављује�

служби�одржавања�возила,�као�и�Референту�за�

послове�организације�и�контроле�рада;

- прати�рад�посаде�и�стара�се�о�ефикасности�у�

раду;

- одговоран�је�за�рационално�коришћење�возила,�

радног�времена�и�осталих�ресурса�предузећа�

које�користи�у�свом�раду;

- користи�личну�заштитну�опрему�и�примењује�

мере�БЗНР;

- стара�се�о заштити�животне�средине;

- обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца;

- за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�

руководиоцу.

1 Основно�

образовање

без

3.3.4.52.1 Комунални�

радник

- обавља�најједноставније�послове�на�

одржавању�комуналне�хигијене�предвиђене�

прописаним�нормативима;

- врши�утовар�смећа�из�канти,�контејнера,�

пластичних�кеса,�при�чему�је�дужан�да�расути�

отпад�сакупи�у�целости;

- дужан�је�да�испражњене�посуде�врати�на�

предвиђено�место;

- врши�пражњење�корпи�за�отпатке;

- врши�истовар�возила;

- врши�поливање�јавних�зелених�површина�и�

дрвореда;

- врши�чишћење�и�пречишћавање�јавних�

површина;

- врши�истресање�отпадака�из�специјалног�

возила�на�градској�депонији�путем�командних�

7 Основно�

образовање

без
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3.3.4.48.4 Администратор

Контактира�са�осталим�радним�јединицама��и�
запосленим�у�малопродајним�објектима�.

Обавља�административно - техничке�послове�
везане�за�рад�РЈ.�Стара�се�о�документацији�и�

врши�пријем�поште�на�нивоу�РЈ.�Води�евиденцију�
о�радном�времену�запослених�у�својој�РЈ,�

израђује�документацију�везану�за�радно�време�и�
одсуствовање�радника�у�РЈ.�Прикупља�податке�

за�израду�одговарајућих�докумената�извештаја�и�
анализа.�Обавља,�по�потреби,�све�

административне�потребе�на�нивоу�сектора.�
Обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца.

1

Трогодишње�или�
четворогодишње

средње�
образовање��
друштвеног,�

природног�или�
техничког смера

без
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тастера;

- у зимском�периоду�уклања�снег�и�лед�са�јавних�

површина;

- чисти�и�одржава�просторије�и�пере�радне�

машине;

- у обављању�поверених�послова�користи�сва�

средства�и�опрему�неопходне�рад;

- користи�личну�заштитну�опрему�и�примењује�

мере�БЗНР.�

- стара�се�о�заштити�животне�средине;

- обавља�и�друге�послове�по�налогу�непосредног�

руководиоца;

- за�свој�рад�одговоран�је�непосредном�

руководиоцу.


	1 Resenje sistematizacija JKP Mediana
	2 Предлог Правилника
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95

	3 Упоредни приказ

