
 
ЈКП ЧОКА 
Број: 781 
Датум: 07.07.2016. године 
ул. Палих бораца бр. 5 
Ч   о   к   а 
 
                     На основу члана 24. Закона о раду («Сл. гласник РС», број 24/2005 , 
61/2005 , 54/2009  , 32/2013 , 75/2014) и члана 17. и 29. Статута Јавног Комуналног 
Предузећа Чока, в.д. Директор истог у складу са својим овлашћењима дана 
06.06.2016. године доноси :  
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

Правилника 
о систематизацији радних места у 

Јавном Комуналном Предузећу Чока 
 

Члан 1. 
Овим Правилником о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних 
места  (у даљем тексту: Правилник) у Јавном Комуналном Предузећу Чока ул. Палих 
бораца бр. 5 Чока (у даљем тексту: предузеће), мења се и допуњује Правилник о 
о систематизацији радних места у Јавном Комуналном Предузећу Чока број 
135 од дана 05.02.2016. године. 
 
                                                           Члан 2. 

У члану 6. под   ц. под називом ГРУПА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
Радна места број 16. Под називом „ Координатор за послове одржавања 
комуналних објеката и радно место под бројем 17. под називом Шеф групе за 
уређење јавних површина БРИШУ СЕ у целости  И ЗАМЕЊУЈУ  новим 
бројевима и називима :“ 16. „Шеф групе за уређење јавних површина“ и 17. 
„Помоћник шефа групе за уређење јавних површина“.  
 
                                                   Члан 3 
У члану 7. став 1 под ц. под називом ГРУПА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА тачке 16 и 17 са бројевима, називима, описом послова, 
стручном спремом, посебним условима,  радним искуствима и бројем 
извршилаца БРИШУ се у целости и ЗАМЕЊУЈУ НОВИМ бројевима, 
називима,описом послова, стручном спремом , посебним условима  
радним искуствима и бројем извршилаца сходно следећем: 
 
„ ц. ГРУПА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
           16. ШЕФ ГРУПЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
                опис послова - Врши, координира организује и одговара за све занатске 
и погребне услуге. Одговоран је за сакупљање , одношење и депоновање смећа. 
Води све евиденције свих врста отпада и саставља извештаје о кретању и 
депоновању отпада које доставља надлежним организацијама. Организује  
предузима мере и координира радом зимске службе, као и одржавањм јавних и 
зелених површина. Учествује у изради периодичних и годишњих планова, саставља  




