ЈКП ЧОКА
Број:79
Датум: 30.01.2020. године
ул. Палих борац абр.5
Чока
На основу члана 24. Закона ораду и члана 61. став. 1. тачка 12. Статута
Јавног Комуналног Предузећа Чока, Директор истог, дана 30.01.2020. године
доноси:

ПРАВИЛНИК
О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЧОКА
Члан1.
Овим Правилником о систематизацији радних места (у даљем тексту:
Правилник) у Јавном Комуналном Предузећу Чока, ул. Палих бораца бр. 5, Чока
(у даљем тексту: предузеће), уређују се и систематизују сва радна места, као и
организација послова, опис радних места, посебни услови за вршење послова
појединих радних места, број извршилаца, посебни услови, као и сва остала
битна и значајна питања везана за организовање ивршење послова у предузећу.
Члан2.
Овај Правилник садржи:
- називе и бројеве радних места,
- услове за вршење послова у погледу школске спреме,
- потребно радно искуство,
- посебне услове за обављање одређених послова,
- опис карактеристичних послова и радних задатака,
- број извршилаца и
- друга битна и значајна питања.
Члан3.
Под појмом “потребно радно искуство” подразумева се радно искуство
које је запослени стекао на истим или сличним пословима при обављању својих
радних задатака.
Члан 4.
Запослени је дужан да обавља све послове који су садржани у опису његовог
радног места сходно одредбама овог Правилника.

Члан5.
Запослени који је до дана доношењаовог Правилникауспешно обављаосвоје
послове,апоовомПравилникуне испуњаваовим Правилникомпредвиђене услове,
имаправодаидаље обављапослове на које је био распоређену моментудоношења
овог Правилника.
Члан6.
У погледу унутрашње организације послова упредузећу,разликујемо
службеи групе(организациониделови)иуоквиру истихрадна места (послове),
према следећем:
1. ДИРЕКТОРПРЕДУЗЕЋА
I.ОПШТА И ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
2. Руководилац опште и финансијскеслужбе.
3. Шеф рачуноводства.
4. Сарадник за правне послове.
5. Административнирадники референт општихпослова.
6. Контиста и билансиста.
7. Књиговођаглавнекњигеифинансијскогкњиговодства,материјалног
књиговодства,ситног инвентара и основнихсредстава.
8.Ликвидатори књиговођапогонског књиговодства.
9. Књиговођазаобрачунзарада,обрачун порезаи фактуриста.
10. Благајник.
11. Књиговођааналитичкогкњиговодства.
12. Инкасант- радникна наплати комуналнихуслуга.
II.ТЕХНИЧКАСЛУЖБА
13. Технички руководилац.
14. Инжењер дистрибуције.
15. Магационери радник забезбедност и здравље на раду.
16.Набављач и референтЗОП-а.
17. Аутомеханичар и референт затехничку исправност возила.
а.ГРУПАЗАГАС
18. Шеф групе за гасоводи оператордистрибутивногсистема.
19. Радникнаодржавању гасовода.

20. Електричар.
б.ГРУПАЗАВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈУ
21. Шеф групе за водовод и канализацију.
22. Водоинсталатер I групе.
23.Водоинсталатер II групе.
24. Руковаоц радноммашином–возач.
ц.ГРУПАЗАУРЕЂЕЊЕЈАВНИХПОВРШИНА
25.Шеф групе за уређење јавнихповршина.
26.Референт за заштиту животне средине и уређење јавних површина.
27.Погребнирадник.
28.Радник наодржавањујавних изелених површина.
29. Радникнаодржавању комуналних објеката,изношењу смећа ичишћењу
септичкихјама.
30. Чистачица степеништа у стамбеним зградама.
31. Димничар.
Члан7.
Овим Правилником предвиђају сеи систематизују следећа радна места:
1.ДИРЕКТОРПРЕДУЗЕЋА
Описпослова - Директор предузећа је јавни функционер усмислу закона
којим се регулише област вршења јавнихфункција,представља изаступа
предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање предузећа,
одговара зазаконитострадапредузећа,предлаже годишњипрограм пословања и
предузима мере зањегово спровођење,предлаже финасијске извештаје, извршава
одлуке Надзорног одбора врши и другепословеодређене законом,
оснивачкимактом и Статутом предузећа. Засвојрад одговара Надзорном одбору и
Оснивачу предузећа.
Посебниуслови:поседовање знања српског и мађарског језика,
поседовањезнања рада на рачунару,возачке дозволе „Б“ категорије,даније члан
политичке странке, односно даму је одређено мировање увршењу функције у
органима политичке странке, да нијеосуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службенедужности,далицу није изреченамера
безбедности забранеобављања делатности која је претежнаделатност
јавногпредузећа.
Стручнаспрема: да имависоку иливишу стручну спремумашинског,
грађевинског правног,хортикултуролошког или економског смера.
Радноискуство–даима најмањепет годинарадног искуства од чегатри
године на пословимаза које је основано јавнопредузећеили најмањетри године на
руководећим положајима.

Бројизвшилаца – 1

IОПШТА И ФИНАНСИЈСКАСЛУЖБА
2.РУКОВОДИЛАЦОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКЕСЛУЖБЕ
Описпослова - Координира и надзире рад финансијскеслужбе.
Непосредно сарађује саДиректором предузећа на изради Програма и
плановарадаи
пословањапредузећа.Спроводи
финансијскуполитику
предузећа.Контактира
сакорисницимаидругим
предузећима
идржавним
органима.Прати,проучава
и
непосредно
примењује
све
законскеидругепозитивноправнепрописе из делокруга свогарада.Водирачуна о
пореским, рачуноводственим идругим финансијскијмпрописима.Учествује иради
на припремању материјалаиз областифинансија увези одржавања седница органа
управљањапредузећа.
За свој раднепосредно одговараДиректору предузећа.
Стручнаспрема –VI - VII1степен стручне спреме економског смера.
Посебниуслови– познавањерада на рачунару.
Радноискуство-1 године.
Бројизвршилаца– 1
3.ШЕФРАЧУНОВОДСТВА
Описпослова
–Руководи
радомрачуноводстваиораганизујерад
рачуноводства.Дајепотребнаупутстваипрати
радзапослениху
рачуноводству.Контактира садругим предузећима иустановама у вези
плаћањаобавезаистих на име испорученихкомуналних производа иуслуга.У
склопу књиговодстваи интерним обрачунима предузећа води засебнерачуне
засваку од поверенихенергетских делатности које обављапредузеће
(дистрибуција природног гаса, управљањедистрибутивним системом и трговина
на мало природним гасом запотребетарифних купаца),сачињава билансза сваку
делатност појединачно (са прегледом прихода, расходаи резултата пословања)
иобављадруге књиговодствене послове у складу са прописима којимсе уређује
обављање енергетскихделатности, каоидругим позитивноправнимпрописима.
Пратисве законскеидругепозитивно правнепрописе са акцентом на пореским
прописима.Састављаи
потписујепериодичнеигодишњерачуне,
састављаи
подносиизвештаје
органимауправљања
и
надлежнимдржавним
органима,контролишерад радника у рачуноводствуу одсутности замењује
финсијског руководиоца предузећа.
За свој рад непосредно одговара Директору предузећа.
Стручнаспрема- IV степен стручне спреме економског смера.
Посебниуслови-положен испит застручнозвање рачуновође, познавање
рада нарачунару.
Радноискуство-1 година.

Бројизвршилаца–1
4. САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Описпослова – Прати републичке прописе који уређују пословање јавних
предузећа и комуналних делатности. Стара се о примени општинских прописа
којима се уређују послови поверени предузећу, анализира стање и предлаже
њихову измену. Прати примену Програма пословања предузећа и израђује
предлоге аката из надлежности предузећа. Учествује у изради стратегије
управљања ризиком. Израђује предлоге аката којима се утврђује ценовник услуга
предузећа. Прима притужбе корисника услуга и израђује предлоге аката из
надлежности органа предузећа. Остварује сарадњу са правним заступницима
ЈКП у вези покретања и вођења судских поступака из надлежности предузећа.
Остварује сарадњу са надлежним републичким и општинским инспекцијама у
поступцима контроле обављања делатности предузећа. Спроводи поступак
јавних набавки када се ЈКП појављује као наручилац. Прати републичке и
општинске прописе којима су уређена питања заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и другим већим непогодама и послови цивилне заштите из
надлежности предузећа. Стара се о остваривању јавности рада органа ЈКП и
израђује саопштења за јавност. Прати прописе из области радних односа,
безбедности и здравља на раду, забране дискриминације, забране злостављања на
раду (мобинг), тајности података о личности, заштите од дуванског дима,
заштите узбзуњивача, родне равноправности, пензијско-инвалидског и
здравственог осигурања, израђује предлоге аката у вези са њиховом применом и
води прописане евиденције. Израђује предлоге општих и појединачних аката у
области радних односа. Води матичну евиденцију запослених и персонална
досијеа. Обавља кадровске послове (припрема огласа, пријаве и одјаве
запослених, овера здравствених књижица за запослене и чланове њихове
породице.
Учествујеуприпремањуседницаорганауправљањакаоисвихкомисија
ираднихтелаупредузећу.Радинапословиманакнадештетаодосигуравајућих кућа.
Стручнаспрема - VII1степен стручне спремеправног смера са положеним
стручним или правосудним испитом.
Посебниуслови-познавањерада нарачунару.
Радноискуство–1година.
Бројизвшилаца– 1
5.АДМИНИСТРАТИВНИРАДНИКИРЕФЕРЕНТОПШТИХПОСЛОВА
Описпослова- обавља послове и водисву евиденцију идокументацијуиз
реферадерадних односа,издаје уверења, водизаписникеоповреди на раду,
пријављује иодјављује запослене, куца решењаидругеодговарајућепојединачне
акте.Стара се о вођењу и чувањуархивепредузећа и води архивску књигу у
складу са свим позитивноправнимпрописима којиову областрегулишу. Саставља
статистику из делокруга свогарада, ради послове кореспондеције, припремаsve

материјале зaседницаоргана управљања, комисија и раднихтела упредузећуи
водизаписникена седницама, задужује иводирачуна о употреби диктафона на
састанцима
органа
управљања.Вршипрекуцавање
текстованарачунару,комплетира документацијутехничке службеидиректора
предузећа, прима и експедујепошту, водиевиденцију оприсутности радникаи
врши послове на телефонској централи. Радина пословиманакнадештета
одосигуравајућихкућа. Израђује решењаи по потреби све другеопштеи
појединачне акте.Попотреби прати све позитивноправнепрописе из делокруга
рада општеслужбе, сапосебним аспектом на рокове извршењасвих обавеза из
делокруга рада предузећа, прати рокове реализације решења,уговораи
осталихподнесакачије
је
извршење
везанозарокове,
пратиспоразумео
измирењимаобавеза, по потреви обављаи друге правне послове, помажепри
израдиконкурсне документације води записнике са отварања понудаи попотреби
обавља идругепослове везане за јавне набавкеи комуницира са јавношћу и
корисницима увези обављања комуналних и другихуслуга које вршипредузеће.
Обавља и другеадминистративне послове попотребии вршиумножавањеи
припрему материјалаза седнице Надзорногодбора и свих комисијаи радних тела
предузећа.Прати, проучава и примењујезаконске и друге правне прописеиз
делокруга свогарада.
За свој рад одговара сараднику за правне пословеи Директорупредузећа.
Стручнаспрема– VI - VII1степен стручне спремеправног или
економског смера.
Посебниуслови- познавање српског имађарског језика,познавање рада
на рачунару и комуникативност.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–1.
6.КОНТИСТАИБИЛАНСИСТА
Описпослова - Вршиконтирање финансијскедокументацијеи налога за
књижење, улазнихиизлазних фактура врши комплетно књижење малопродаје,
издаје инвентарскелисте усклађујепопис,учествује у израдипериодичнихи
годишњих рачунаи радии другепословеиз области књиговодства и
рачуноводства. Дужан је знатиобављатипослове главногкњиговође, обрачунског
радникаиликвидатора.
Запослени
је
дужансавладати
ипо
потреби
обављатипослове благајника,ради замене, у случајуодсутностиистог.Саставља
калкулацијепогребне опреме, вршикњижењепогребне робеиусаглашава и
усклађује стањанаконтима.
Засвој рад одговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема- IV степен стручне спреме економског смера.
Посебниуслови-познавањерадана рачунару.
Радноискуство-1 година.

Бројизвршилаца-1
7.КЊИГОВОЂАГЛАВНЕКЊИГЕ,ФИНАНСИЈСКОГИМАТЕРИЈАЛНОГК
ЊИГОВОДСТВА,СИТНОГИНВЕНТАРАИОСНОВНИХСРЕДСТАВА
Описпослова - Обављапослове финансијског књиговође, књиговодства
аналитикекупаца и добављача правних лица, водикњиге основнихсредстава,
материјалаиситног инвентара. Врши књижење финансијскедокументације,
синтетикеу главну књигу,саставља бруто биланс, усклађујестање синтетичке
евиденције са аналитичком.Учествује у изради периодичнихи годишњих
обрачуна.Врши књижење аналитикекупаца и добављача, примљенихидатих
аванса ипотраживања радника поосновуаконтације загориво.Усклађује стања
аналитичке евиденције са синтетичком, састављаобразац ИОС и усклађује стање
сакупцимаидобављачима,сатављаопоменеидостављаих
дужницима,
води
документацију истих, саставља списакненаплаћених потраживања дужиход 60
дана иотоме обавештава Директора предузећа , саставља изјаве
окомпензацијиизмеђу2или више учесника.Врши обрачун законске затезне камате
збогнеблаговременогплаћања
од
стране
купаца.Вршикњижењеаналитикеосновних средставау употреби, врши предрачун
и обрачун амортизацијеи ревалоризације основнихсредстава уупотреби и
израђује
пописне
листе.
Вршикњижење
документацијематеријалног
књиговодства,усклађујестање материјалногкњиговодства састањем финансијског
књиговодства-вредносно
и
стањем
у
магацину
–
количински.Вршикњижењедокументацијеситног инвентара иусклађујестање
истог састањем финансијског књиговодства–вредносно и стањем умагацину
количински. Вршиотпис и ревалоризацијуситног инвентараи израђује
одговарајућепописне листе. Одлаженалогеза књижењекаои сву осталу
документацију из књиговодства ако то изричитоније стављено у делокруг
рададругогзапосленог. Дужанјезнатии попотреби обављати послове контисте,
обрачунског радникаиликвидатора.Запослени је дужан савладатиипопотреби
обављати пословеблагајника, радизамене, у случају одсутности истог.
Засвој рад одговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема- IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови-познавање раданарачунару.
Радноискуство-1 година.
Бројизвршилаца– 1
8.ЛИКВИДАТОРИКЊИГОВОЂАПОГОНСКОГКЊИГОВОДСТВА
Описпослова- Контролишедокументацију са формалне, суштинске и
рачунске стране.Вршиплаћања обавезау законскомроку, заводи фактуре у
књигеулазних, односно излазних рачуна,прави извештаје окњижењу, води
евиденцију о уплатама и плаћањима. Вршикњижење документације по погонима,
односно групама и обрачунскимјединицама предузећа.Усклађује стање

погонског састањем финансијског књиговодства.Састављапреглед финансијског
пословања по обрачунским местима. Дужан је знатиипо потреби
обављатипослове описане у систематизацијиконтисте и главногкњиговође.
Запосленије
дужансавладатиипопотреби
обављатипословеблагајника,радизамене,услучајуодсутности истог.
Засвој рад одговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема–IVстепен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови –познавање радана рачунару.
Радноискуство –1 година.
Бројизвршилаца– 1
9.КЊИГОВОЂАЗАОБРАЧУНЗАРАДА,ОБРАЧУНПОРЕЗАИ
ФАКТУРИСТА
Описпослова–Вршиобрачунзарадазапослених.Саставља платне спискове
за исплатуи попуњава налоге заисплату. Води евиденцију о административним
исудским забранама ивршикњижење истих, врши обрачун боловања, води
евиденцију исплаћенихзарада, састављаобразац М - 4 идруге потребне извештаје
каои попуњавање образаца везаних за исплатузарада и других личних
примања.Врши
обрачун
накнадазарада
иосталих
личних
примања.
Израчунавапросеке зарадазапосленихи по потреби издаје потврде и уверењао
томе. Саставља спискове задечији додатакиводи евиденцију и документацију
истих.Вршиобрачун путних трошкова и дневница, саставља,достављаиодлаже
статистичкеидругеизвештаје
у
вези
истих.
Одлаже
радне
налогезаобрачунзарадаиосталу документацију из делокруга свогарада. Врши
обрачун ПДВ-ау складусазаконским прописима, састављаи доставља
надлежниморганима извештај ообрачунатоми уплаћеном порезу на
затопрописаним обрасцима.Водирегистар запослених ,рино апликације и
електонскеизвештаје. Водирачуна о томеда се уплатаобрачунатихпорезаи
доприноса
посвим
основима
изврши
упрописанимроковима.Врши
фактурисањераднихналога и остале документације.Запосленије дужан
савладатиипопотреби обављати пословеблагајника, радизамене, у случају
одсутности истог.Засвој рад одговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема– IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови- познавање рада нарачунару.
Радноискуство– 1година.
Бројизвршилаца– 1

10.БЛАГАЈНИК
Описпосла -Води благајну готовогновца прима уплатезакомуналнеуслуге
вршиисплате заситне рачуне, дневница, путних идругих трошкова, водидневник
благајне, водиблагајну бензинских бонова,води портоблагајну, благајну чекова,
врши уплату дневног пазара у роковимапрописаним прописима из области
рачуноводства, рукујесафискалним касамаи издаје фискалне исечке каои
састављапотребнеизвештаје
у
вези
истихау
роковима
предвиђенимпрописима.Водирачуна о благајничком максимуму.Дужан је знатии
попотребиобављапослове аналитике купацаграђанаувези комуналија.
Засвој рад одговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема- IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови-познавање српскогимађарског језика, познавање рада
нарачунаруикомуникативност.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца-1
11.КЊИГОВОЂААНАЛИТИЧКОГКЊИГОВОДСТВА
Описпослова- Вршикњижењеаналитике купаца-грађана корисника
комуналнихуслуга ито за воду, смеће,чишћењестепеништа и заједничких
деловастамбених зграда,уличну канализацију и гасификацијуна територији
општине Чока, сходно одлукама СО Чока искупштинаМЗ о поверавањупослова
предузећу. Вршиобрачункомуналија,усклађује стањеаналитичке евиденције
сасинтетичком,
саставља
опоменеидостављаих
дужницима,водидокументацијуистих,
саставља
списак
ненаплаћенихпотраживања дужих од 60 дана и о истомобавештава Шефа
рачуноводстваи Директорапредузећа. Вршиобрачунзаконскезатезнекамате за
неблаговременаплаћања потраживања од купаца грађана у вези комуналија.
Одлаже налогезакњижење иосталудокументацијуизсвогделокруга рада,обавља
пословена вердстарпрограму.Запосленије дужансавладати и попотребиобављати
послове благајника, ради замене,у случајуодсутности истог.
Засвој радодговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема- IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебни услови: Познавањерадана рачунару.
Радноискуство-1 година.
Бројизвршилаца– 1.

12.РАДНИКНАНАПЛАТИКОМУНАЛНИХУСЛУГА–ИНКАСАНТ

Описпослова - Припрема, сортира,слажеиврши изношење и поделу свих
гасних икомуналнихрачунапопотребианајмање једном месечнокорисницима
енергетскихзанатских и комуналних услуга.У писменој форми сасатавља
месечни извештај о изнетим иподељеним рачунима. По потреби обавља и
другепослове, очитавастање водомераигасомера, врши дежурствау кругу
предузећа и наплаћује пијачарину.Раде и све другепослове на садњи цвећа и
одржавању цветнихбашта.
Засвој радодговара Шефу рачуноводства.
Стручнаспрема- III или IV степен стручне спреме свих смерова.
Радноискуство-без радног искуства.
Посебниуслови-Комуникативност.Говорнопознавање српскоги мађарског
језика.
Бројизвршилаца-2

IIТЕХНИЧКАСЛУЖБА
13.ТЕХНИЧКИРУКОВОДИЛАЦ
Описпослова - У одсутностизамењује Директора предузећа,у складу са
датим овлашћењима.Руководи и координирарадом техничке службе,контактира
и непосредносарађује садругим предузећима,установамаи предузетницима на
решавању питања у везидистрибуције водеигаса, зеленила и осталих послова из
делокруга радатехничке службе.Надзире икоординира радомнаексплоатацији
извориштаи бунара. Пратипроучава и примењује све позитивноправнепрописе
везане задистрибуцију воде. Координира радове са инспекцијским
службама,како у погледусаме експлоатације такои упогледу бактериолошко хемијске исправности пијаћеводе. Ради свепословеинжењера дистрибуцијеводе
за пиће, води рачуна и стара сео исправности возногпаркапредузећа укључујући
све машине иалате. Прати утрошак горива и о истомобавештава Директора
предузећа.Састављасве извештаје иводи рачуна озаконскимидругим роковима
израдеидостављања истих.Обавља све пословеу вези снабдевањаводом за пиће
системом јавног водовода, сакупљања,одвођења и пречишћавања отпадних вода
системом јавне канализације испровеђења одбранеод поплава и других
обликазаштите штетног дејства воде.Врши координацију радаприликом
настајања хаварија. Води рачуна о проблематицивођења путнихналога у складу
саПравилницима, општим актима и прописимаиз ове области, каои опримени
прописа
имера
изобласти
безбедностии
здрављанараду.Надзире
икоординирарадом на експлоатацији изворишта и бунара.Пратипроучава и
примењује све позитивноправнепрописе везане за дистрибуцију воде.
Координира радове саинспекцијским службама,какоу погледу саме
експлоатацијетакоиупогледубактериолошкохемијске
исправностипијаће

воде.Надзире икоординира рад на дистрибуцији гаса. Примењујезаконске и друге
позитивноправнепрописе из делокруга радацелетехничке службе иодговоранје за
рад Техничке службе. Засвој радодговара непосредно Директору предузећа.
Стручнаспрема– VI-VII1степен стручне спреме хидрогеолошког,
грађевинског, хидротехничког или смера.
Посебниуслови– положен возачки испит за ''Б''категорију, одговарајући
стручнииспити илиценцазагасипознавање раданарачунару.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–1

14.ИНЖЕЊЕРДИСТРИБУЦИЈЕ
Описпослова- Прати проучава , координира и примењујесве
позитивноправнепрописе везане задистрибуцију гаса.Контактираглавног
дистрибутеразагасиприсуствује мерењима утрошеног гаса на главнојпријемно
мернорегулационој гасној станици. Обављаисве пословеу објектима затранспорт
и дистрибуцијуприродног гасасходно одредбама Закона оенергетици и свим
другим законским, подзаконским и свим другим прописима који ову
областреглуишу.Надзире раднаизградњиунутрашњих гасних инсталација
иприсуствује
техничкој
примопредаји
истих.Засвој
раднепосредно
одговрараДиректору предузећа и Техничком руководиоцу.
Стручнаспрема– VII1 степен струне спреме,машинског смера.
Посебниуслови– лиценцаи положени адекватни стручнииспити,
поседовање возачкедозволе»Б«категорије и познавање рада на рачунару.
Радноискуство- 1 годинапроведена у струци.
Бројизвршилаца – 1
15.МАГАЦИОНЕРИРАДНИКЗАБЕЗБЕДНОСТИЗДРАВЉЕНАРА
ДУ
Описпослова - Припремаи издаје алате, робу, горива имазива
иматеријалеиз магацина,води одговарајућекартотекенарачунаруи ручно каоисву
осталу неопходнопотребну документацијуиз делокруга свогарада.Приликом
пријемаробе однабављача врши квалитативнии квантитативнипријем робе иисту
слаже помагацинимаау оквирумагацина назато предвиђенаипосебно означена
места. Одговара застањесвих роба иматеријалакојимје задужен.Израђује
пријемнице материјала иситног инвентара и истепредаје финансијској служби
одмах понастанку пословнепромене. Врши усаглашавањеисравњивањестањаса
материјалним књиговођом. Води рачуна омагацинуиматеријалеи стваричува од
разних оштећењаи пропадања.Води реверсне књижице запосленихиматеријала
којисе уграђује иалата којима су запослени задужени.Устројава и водипосебне

евиденције оиздавању и утрошку горива и мазива и старасеоуреднојобнови
материјалаиз »топлерезерве« засве радне групе предузећа. У сарадњи са зато
овлашћеним и надлежниминститутом идругим правнимлицима или запосленим
у предузећу који је одређен за вођење послова безбедности и здравља на раду
(лице за безбедност и здравље на раду)обављапослове безбедности издравља на
раду у складу са законским прописима,а нарочито: учествује у припреми акта о
процени ризика;врши контролуидаје саветеу планирању,избору,коришћењу
иодржавању средстава зарад, опаснихматерија и средстава и опремезаличну
заштитунараду;учествује у опремању иуређивању радног местау циљу
обезбеђивањабезбеднихи здравих условарада; организује превентивнаи
периодичнаиспитивања
условарадне
околине;организује
превентивнеипериодичнепрегледеи испитивања опреме за рад;предлажемере за
побољшање услова рада; свакодневнопрати и контролишепримену мераза
безбедност и здрављезапослених на раду; прати стање у везисаповредама нараду
и професионалним обољењима,као и болестима у вези сарадом, учествује у
утврђивању њиховихузрока и припрема извештаје сапредлозимамера зањихово
отклањање;припремаи спроводиоспособљавањезапослених забезбедан издрав
рад; припремаупутстваза безбедан радиконтролишењиховупримену;забрањује
рад нарадном местуили употребу средства за рад када утврдинепосредну
опасност поживот или здрављезапосленог; сарађујеи координира рад саслужбом
медицине рада посвимпитањима у областибезбедности издрављана раду;
водиевиденцијеу областибезбедностии здравља нараду упредузећу.Водирачунао
упућивању
запосленихна
неопходнесанитарне
и
лекарскепрегледеиконтролеуроковима
предвиђеним
прописима.
Прати,проучаваи примењује позитивноправнепрописе из делокруга свогарада и
дужанје непрестано се образоватии усавршаватипохађајућиодговарајућекурсеве
и семинаре.За свој рад непосредно одговара Директору и Техничком
руководиоцу предузећа.
Стручнаспрема-IVстепен стручнеспреме свих смерова.
Посебниуслови- положен стручни испит из области безбедности и
здрављанараду, поседовање возачке дозволе «Б» категорије,познавање рада на
рачунару.
Радноискуство -1 година.
Бројизвршилаца-1
16.НАБАВЉАЧИРЕФЕРЕНТЗОП-а
Описпослова - Добавља предрачуне ирачуне идоставља ихфинансијској
службиради даљегпоступка. Врши набавку на основу одговарајућих одлука
Директора предузећа итребовањаруководилаца службии група.Набавку
вршисавесно
ипоштено
водећи
рачунада
набазивише
прикупљенихпонуданабавитражениматеријал,или робупо најповољнијој цени.
Запотребесвих јавнихи других набавкипрати иупоређујесве цене натржиштуиз
делокруга свога радаи о истом сачињава записник. У набавке одлазислужбеним

возилом кога личнодужи и за чијуисправност одговара. Приликомнабавке врши
квалитативни и квантитативни пријем роба и материјала и дужан је
благовремено у случају уочених недостатака уложити рекламације. Радисве
послове референта ЗОП-аи прати ипроучавасве позитивноправнепрописе везане
засвојделокруграда.Исписује, попуњава, потписује иоверавапутне налоге, води
евиденцијупутних
налога
ускладуса
закономи
свим
другим
позитивноправнимпословима који ову област регулишуи одговара за
исправностистих. Дужан је обављати све послове везане за Одбрану за које је
иодговоран.Попуњавапутне налогеу складу саПравилницима и другим општим
актимакоји ову област регулишу и одговоран је за правилну попунуистих.
Дужансе стручноусавршаватипохађајући разне одговарајућекурсевеисеминаре из
делокруга свогарада. Набвакуврши искључивона основу Плананабавки уз
максималнопоштовање одредабаЗакона ојавнимнабавкама.
Засвој раднепосредноодговараДиректору предузећа и Техничком руководиоцу.
Стручнаспрема-IVстепен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови -положенстручнииспитиз области ЗОП-аипоседовање
дозволе »Б«категоријеи познавање раданарачунару.
Радноискуство–1година.
Бројизвршилаца-1

17.АУТОМЕХАНИЧАРИРЕФЕРЕНТЗАТЕХНИЧКУИСПРАВНОСТВОЗИЛ
А
Описпослова - Врши послове око одржавања свих моторних ирадних
возилапредузећа, стара сеиодговара затехничку исправностистих,периодично
врши прегледесвих возила и о кваровимаилиуоченимнедостацимаредовно
обавештава руководиоца групе за водовод, стара се оадекватној примени свих
прописа и мера забезбедност издрављенараду и ЗОП-а.Стара се о чистоћи
радионице. Стара сео исправномодржавању ичуваалате у везиобављањапослова
из делокруга свогарада. Ради и све пословерадника на одржавању објеката за
транспорт идистрибуцију природноггаса.Попотреби вози раднемашине
Предузећа за које је оспособљен.
За свој радодговара Шефу групезаводоводи канализацију,Техничком
руководиоцу иДиректору предузећа.
Стручнаспрема– IVстепен стручне спреме – аутомеханичар.
Посебниуслови -положен возачки испит за''Б'' категорију.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–1
а.ГРУПАЗАГАС

18.ШЕФГРУПЕЗАГАСОВОДИОПЕРАТОРДИСТРИБУТИВНОГСИСТ
ЕМА
Описпослова - Водикоординира, организујеи одговара за рад групе за гас,
води рачунаодистрибуцијииодржавању дистрибутивнемреже, непосредно
надзире радове приликом израде унутрашњих гасних инсталација, учествује
уизрадиплановагасификације,саставља извештаје и статистику у вези
проблематике гаса,непосредно контактирасадругим дистибутерима.Обављаисве
послове техничкогруководиоцау објектимазатранспортидистрибуцијуприродног
гаса. Прати и одговоранјеза одоризацијуприродног гаса.Прати исправност
иотклања кварове електро уређаја, искључује,вршизамену гасомераи регулатора
истара сео безбедности истих.Комуницира,попуњаваупитнике и табеле,
достављасве податке везане затехничка питања у вези дистрибуције гаса,
извештајеи попуњене образцеи непосредно сарађујеса Републичком Агенцијом
заенергетику. Прати, проучава и непосреднопримењује све законске и
другепозитивноправне
прописеиз
области
гаса,непосредно
је
одговоранзаправилнупримену свих радњи имерабезбедностии здрављанараду
иЗОП-а.У сарадњисаруководиоцемгрупе за водоводврши прегледе у вези
одржавањадубинских пумпи из делокругасвогарада.У одсутности Техничког
руководиоцазамењујеистог. Тесносарађује сарадником забезбедност и здрављена
раду иреферентом ЗОП-а.
Засвој радодговара непосредноДиректору предузећа и Техничком
руководиоцу.
Стручнаспрема –VI - VII1 степен стручна спремамашинског или електро
смера.
Посебниуслови -положенвозачки испит за ''Б''категорију, положен
стручнииспитиз гаснетехникеипознавње радана рачунару.
Радноискуство–3година.
Бројизвршилаца–1
19.РАДНИКНАОДРЖАВАЊУГАСОВОДА
Описпослова - Изводирадове на изградњи гасних инсталација иуређаја,
вршиоправке гасних инсталација иуређаја,врши очитавање,прикључење,
регулацију и поправку нагасним уређајима, непосредноради на изградњи
унутрашњих гасних инсталација. Непосредно примењује све мере ЗОП-аи
безбедности издравља на раду из делокруга свогарада, водирачуна обезбедности
материјалаи алата наместурада. Напозив корисникаизлази на интервенције на
гаснојмрежи,
за
време
хитнеинтервенцијереагујебрзорадиспречавања
материјалнихштета.Радиисвепослове Руковаоца за транспорти дистрибуцију
природноггаса,каои све послове радника на одржавању објеката затранспорти
дистрибуцијуприродног гаса.Обављадежурство ван радног времена,тенајмање
једном недељно обилази ГМРСи ПП шахтове радиконтроле.Опримедбамаводи
посебну евиденцију.

Засвој раднепосредно одговара Шефу групе загасовод.
Стручнаспрема–III- IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови -положенстручнииспит за гас, атестза вариоца,
положенвозачки испитза ''Б''категорију.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–1
20.ЕЛЕКТРИЧАР
Описпослова - Вршисве послове на изградњи,одржавању ипоправци
електричнихинсталација на нисконапонскојмрежи наводоводним, гасним и
осталим комуналнимобјектима.По потреби прикључује, искључује и
вршипоправке нагасним инсталацијама и ел. уређајима.Радисве послове
Руковаоцазаснабдевање природнимгасом.
Засвој раднепосредноодговараРуководиоцугрупе за гас.
Стручнаспрема- III-IV степенстручне спреме електро смера.
Посебниуслови -положен возачки испит за''Б''категорију, стручни испит
зарадна гасним инсталацијама иатест за вариоца.
Радноискуство-1 година.
Бројизвршилаца -1
б.ГРУПАЗАВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈУ
21.ШЕФГРУПЕЗАВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈУ
Описпослова - Води,координираиорганизује и одговараза рад групе за
дистрибуцијуиодржавањеводоводне иканализационе мреже.Обавља све пословеу
вези снабдевања водом за пиће системом јавног водовода,сакупљања ,одвођењаи
пречишћавања
отпаднихвода
системом
јавне
канализацијеиспровеђењаодбранеод поплава и другихоблика заштите штетног
дејстваводе.Води рачунаи обезбеђује закономпрописане услове , обавља послове
и предузима све мере ирадње у вези заштите хигијенске и свих других
заштитаисправностиводе за пиће ипратианализе воде узорковане са свих бунара
наподручју општине Чока и о истом обавештава ДиректораПредузећа.Води
рачуна
о
исправностии
одржавањувозног
парка,
састављапредрачунеикалкулације,даје требовање материјалаиводи сву потребну
евиденцију
из
делокруга
свогарада.
Врши
контролу
изведених
радова,каоиобрачун
истих,
старасе
о
правилној
примени
радњи
имерабезбедности издравља нараду и ЗОП-а,учествује у изради годишњих и
периодичних
планова,распоређујераднике,
пружатехничку
и
стручну
помоћрадницима.Старасе оприпремним радовима пре почетка радова,попуњава
статистичке податкеиз делокруга свога рада.

Засвој радодговара непосредноДиректору предузећа и Техничком
руководиоцу.
Стручнаспрема –III - VII1 степен стручне спреме машинског, техничког
или грађевинског смера.
Посебиуслови -положен возачки испит за''Б''категорију.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–1
22.ВОДОИНСТАЛАТЕРIГРУПЕ
Описпослова - Вршисве неопходнерадове на градској,каоиводоводној и
канализационој мрежи корисника,водирачуна о хидрофоримаи постројењима у
њима, старасе иодговаразаисправностпиткеводе.Обавља све пословеу вези
снабдевања водом за пиће системом јавногводовода,сакупљања,одвођења и
пречишћавања
отпаднихвода
системом
јавне
канализацијеиспровеђењаодбранеод поплава и другихоблика заштите штетног
дејстваводе. Поналогуруководиоца груперадина хлорисању мреже,испирању
система,
врши
уградње
замене
и
очитавањеводомера,самостално
вршисвепоправке из делокруга свога рада. За време обављања зимскеслужбеу
циљу разгуривањаснега управља Комбинованом радном машином –
Утоваривачемса плугом заснегиминибагером „Бобцатом“и радноммашином
Хидромек.По потребиутоваривачемврши утовар и истоварробе. Непосредно
примењује све мере безбедности издрављена раду. Обављаи све послове радника
на одржавању објеката затранспорт и дистрибуцију природноггаса,односно
радника на одржавању гасовода.По потребиобављаисвепослове из описа радног
места ВодоинсаталатераIIгрупе.
Засвој радодговара Шефу групезаводоводи канализацију.
Стручнаспрема– III - IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови -положенвозачки испит за ''Б''категорију.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–3
23.ВОДОИНСТАЛАТЕРIIГРУПЕ
Описпослова - Вршисве радове наводоводноји канализационој мрежи
корисника,усарадњи саВодоинсталатеромI групе радинаотклањању кварова, апо
потреби врши грађевинскекао и другепословезакоје је оспособљен и зачије
обављањепостојинеопходна
потреба.Обављаисве
послове
радниканаодржавањуобјекатазатранспортидистрибуцију
природног
гаса.Попотреби
тесно
сарађује
саВодоинсталатерима
I
групе
наотклањањукваровакаои
на
редовном
одржавањуводоводнеи
канализационемрежеу истом циљу а попотребиврши ископавање ,постављање

цевии затрпавање раднихјама и рововаНепосредно
забезбедностиздравље нараду.
Засвој радодговара Шефу групезаводоводи канализацију.

примењује

мере

Стручнаспрема–III - IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови-положен возачки испит за''Б''категорију.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца–1
24.РУКОВАОЦРАДНОММАШИНОМ- ВОЗАЧ
Описпослова - Стара се оправилном одржавању и употреби возила.По
налогунепосредног руководиоцаврши послове ископавања водоводних,
канализационихи гаснихровова, води рачунао редовном подмазивању делова
возила,као и утрошку горива и мазива аутосмећара и свог возила.Вршипревоз
материјала смећа трактором итракторскомприколицом,фекалија цистерном,коси
траву косачицом.Сапомоћнимрадницимавршиутовариистоварвозила,помаже у
отклањању кварова,ао уоченим недостацима извештавасвогнадлежног
руководиоца. Дужан је старати сео техничкој исправностиповереног возила. По
потреби обављаи послове описа радног места радника на одржавању јавнихи
зеленихповршина,радникана одржавањукомуналних објеката и чишћењу
септичких јама закоје јеоспособљен. Примењујемере забезбедност и здрављана
раду имере ЗОП-а.Засвој рад одговара непосредно Шефу групе за водовод и
канализацију.
Стручнаспрема-IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови -положенвозачки испит за ''Б, Ц,Ф''или другу
одговарајућукатегорију.
Радноискуство- 1 година.
Бројизвршилаца – 4
ц.ГРУПАЗАУРЕЂЕЊЕЈАВНИХПОВРШИНА
25. 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 одржавањем јавних и
зелених површина. Учествује у изради периодичних и годишњих планова,
саставља понуде, предрачуне и калкулације, пружа техничку и стручну помоћ
радницима. Води евиденцију присутности за запослене у Техничкој служби.
Врши контролу свих извршених радова као и обрачун истих, стара се о свим

припремним радовима пре почетка извођења радова, а примењује све прописе за
безбедност и здравље на раду и ЗОП-а из делокруга свога рада. За свој рад
одговара Директору предузећа и Техничком руководиоцу.
Стручна спрема –IV - VII1 степен стручне спреме грађевинског,
пољопривредног, машинскоги смера заштите животне средине.
Радно искуство- 1година.
Број извршилаца –1
26.РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УРЕЂЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Опис послова – Помаже у раду шефу групе за уређење јавних површина
води евиденцију о кретању и депоновању отпада које доставља надлежним
организацијама. Помаже у спровођењу мера рада зимске службе као и у
одржавању јавних и зелених површина, учествује у изради периодичних и
годишњих планова, пружа техничку и стручну помоћ запосленима , учествује у
припреми радова пре почетка извођења , примењује све прописе за безбедност и
здравље на раду и ЗОП-а из делокруга свога рада. Прати стање животне средине
у складу са делатношћу предузећа, прати законске и друге обавезе из области
заштите животне средине и писмено обавештава Техничког руководиоца и
Директора предузећа о испуњавању истих. Саставља извештаје, планове и води
евиденцију из области заштите животне средине, сарађује са Инспекцијом за
заштиту животне средине и Надлежним органима. Обавља послове безбедности
и здравља на раду, спроводи поступак процене ризика, организује превентивна и
периодична испитивања услова радне околине и преглед опреме за рад,
припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, води
евиденције у области безбедности и здравља на раду, организује претходне и
периодичне лекарске прегледе за запослене на радним местима са повећаним
ризиком, сарађује и координира рад са Службом медицине рада, прати стање у
вези са повредама на раду, професионалним обољењима, као и болестима у вези
са радом, припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену,
забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају када
утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог, врши контролу и
даје савете у планирању, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних
материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду, у случају потребе,
свакодневно прати и контролише примену мера безбедности и здравља на раду,
сарађује са Инспекцијом рада, континуирано усавршава своје знање у области
безбедности и здравља на раду. Обавља послове заштите од пожара, спроводи
превентивне мере заштите од пожара, припрема и спроводи оспособљавање
запослених из области заштите од пожара, организује и прати законске рокове
контроле и сервиса противпожарних апарата, хидраната, стабилних система за
гашење пожара и стабилних система за дојаву пожара и води све потребне
евиденције, прати законске и друге обавезе из области заштите од пожара и

писмено обавештава Техничког руководиоца и Директора предузећа са стручног
аспекта о испуњавњу истих,на основу снимљеног стања израђује предлог мера за
отклањање уочених недостатака са аспекта заштите од пожара, учествује у
организацији извршавања мера наложених од стране Инспекцијских органа из
области заштите од пожара и редовно сарађује са надлежном Инспекцијом.
За свој рад непосредно одговара шефу групе за уређење јавних јавних површина,
техничком руководиоцу и Директору предузећа.
Стручна спрема – VII1 степен стручне спреме – техничког смера.
Посебни услови – Познавање рада на рачунару и поседовање возачке
дозволе«Б» категорије. Положен стручни испит из области безбедности и
здравља на раду и из области заштите од пожара.
Радно искуство – 1 година.
Број извршилаца – 1

27.ПОГРЕБНИРАДНИК
Описпослова - Врши све пословеу вези продаје погребне опреме и
организовањасахранепокојника,врши набавку погребне опреме, вршипревозкао и
другепогребне послове у договоруса родбином покојника, врши продају
погребне опреме и услугаисаставља иистог данаииспостављаодговарајућа
документа за извршене радњеи робу. Вршиобилазак капела нагробљима и
старасео њиховој чистоћиистању инвентара у њима, примењује прописе
забезбедност и здрављена раду имере ЗОП-аиз делокруга свогарада.Одговоранје
запристојности начин комуникације сародбином покојника.
Засвој раднепосредно одговараШефу рачуноводстваи Шефу групе за одржавање
јавних површина.
Стручнаспрема–III- IV степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови-положен возачки испит ''Б''категорије.
Радноискуство –1 година.
Бројизвршилаца– 1.

28.РАДНИКНАОДРЖАВАЊУЈАВНИХИЗЕЛЕНИХПОВРШИНА
Описпослова-Врши све послове око одржавања јавних и зелених
површина у летњемизимском периоду,а попотреби учествујена раду ичува
депонију смећа. По потреби управљаодноснорукује радним машинамапредузећа.
Врши кошење траве косачицама итримерима.Одговоранје заповерениалат и
врши мање сложене послове из комуналне делатности.Ради све послове на
прикупљањуи изношењу идепоновању смећа корисника.Вршипослове копањаи
затрпавања ровова ијама , чишћењасептичких јама, таложникаиуличне

канализације,сајлом или другим одговарајућим алатом.Примењује све мер
безбедностииздрављаа раду иЗОП-а.За свој радодговара Шефугрупе
заодржавање јавнихи зелених површина.
Стручнаспрема - I степен стручнеспреме.
Радноискуство-1 година.
Бројизвршилаца– 4
29.РАДНИКНАОДРЖАВАЊУКОМУНАЛНИХОБЈЕКАТА,ИЗНОШЕЊУС
МЕЋАИЧИШЋЕЊУСЕПТИЧКИХЈАМА
Описпосла -Врши све пословеоко одржавања комуналних објеката и
чишћењасептичких јамаи таложника у летњеми зимском периоду. По потреби
као помоћни радник радина отклањању кварова на водоводу,канализацији,
сајлом или другим алатом као инагасоводу. Врши и све осталемање
сложенепослове из комуналне делатности.Радисве послове на прикупљањуи
изношењу и депоновању смећа корисника. Врши послове копања
изатрпавањарововаи јама.Септичке јаме таложнике и канализационецевиличне
канализације,чистисајлом или другим одговарајућим алатом.Чува депонију
смећа.Примењује све мере забезбедност и здрављена раду имере ЗОПа.Попотребиобавља послове из описарадног места радника наодржавању јавних
изелених површина.За свој радодговара Шефу групе за одржавање
јавнихизеленихповршина.
Стручнаспрема- Iстепен стручнеспреме.
Радноискуство-1 година.
Бројизвршилаца– 5
30.ЧИСТАЧИЦАСТЕПЕНИШТАУСТАМБЕНИМЗГРАДАМА
Описпослова - Ради начишћењуи прању степеништау стамбеним
зградама.Чисти холове и испред улазнихврата предузећа једном недељно. Једном
месечно
врши
прањеибрисањестакланаулазним
вратимазграда
исветларникукојисе може извршити на висини до 2 м,каои брисање ограде
степеништа. Чистии одржавачистоћу у канцеларијама,трпезаријамаисанитарним
чворовима Предузећа. По потреби обављаипословеописа радногместа радникана
одржавању јавнихи зеленихповршина.Засвој радодговара Шефу групе
заодржавање јавнихповршина.
Стручнаспрема - I степен стручнеспреме.
Радноискуство- без радног искуства.
Бројизвршилаца– 2

31.ДИМНИЧАР
Описпослова - Обавља све димничарскепослове у везичишћења димњакау
стамбеним објектимакорисника, врши контролу исправностидимњакаи саставља
записник остању истог,врши атестирање димњакабломбира неупотребљиве
димњаке, води димничарскукњигу у коју обавезно уноси све податкео власнику,
броју обилазака и чишћења, недостацимаисугестијамаи отоме обавештава
власника.Састављаодговарајућу документацију о извршенојуслузи. Врши
послове управљањасвим радними теретним возилима Предузећа уколико је за
тостручнооспособљен. По потреби обављаипослове описа радног места
радникана
одржавањујавних
и
зелених
површина,
погребног
радникаирадниканаодржавању комуналних објеката и чишћењу септичких јама.
Дужан је примењивати све прописе изобласти ЗОП-аимере за безбедност
издрављенараду.
Засвој рад одговараШефу групе за одржавањејавнихповршина.
Стручнаспрема– II илиIII степен стручне спреме свих смерова.
Посебниуслови -положен стручнииспит и поседовање возачкедозволе
''Б''категорије.
Радноискуство-1 година.
Бројизвршилаца – 2
Члан8.
Стручнаспремаје школскаспремаодређенеструкеили врстезанимања.
Радноместојескуп послова једногили више запослених одређенестручне
спреме, или других радних способности којисе обављају уоквиру јединственог
процеса рада, или организационо техничкајединицакоја обухвата више
истородних или сродних пословаиз делатности предузећа.
Условирадасу ониусловипод којима серади на одређеном радном месту
акоји запосленом у смислу одредабаЗаконао безбедности издрављу нараду
иопштегакта предузећа морајубити познати.
Члан 9.
Овај Правилник допуњује се и мења по поступку по коме је и донет.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном даном доношења и објављују се на
огласној табли предузећа, а примењује се од 01. фебруара 2020. године.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи односно ставља се
ван снаге у целости Правилник о систематизацији радних места у Јавном
Комуналном Предузећу Чока број 134 од дана 05.02.2016. године, као и
Правилник о изменама и допунама правилника о систематизацији радних места у
Јавном Комуналном Предузећу Чока број 781 од 06.06.2016. године.

Јавно Комунално Предузеће Чока
Директор
______________________
Вукоман Матовић

Овај Правилник истакнут је на таблу ЈКП Чока дана 30.01.2020. године.

