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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 5490/2 од 19.11.2018.године и  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 5490/3   од 
19.11.2018. године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
 

ЈНМВ бр. 58/2018  
 
Конкурсна документација садржи укупно 33 странe. 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној 
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге 
кредита   

/ 

 
 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 
VII Образац понуде 21 
VIII Модел уговора 25 
IX Образац трошкова припреме понуде 29 
X Образац изјаве о независној понуди 30 
XI Образац структуре цене 31 
XII Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2Закона 32 
XIII Образац Изјаве о изпуњености обавезних услова 33 

 
 
Напомена: 
Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки кaко би благовремено били обавештени о 
изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63. ЗЈН 
дужан  да све  измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки.  
 
Промене у конкурсној документацији – Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију  
пре истека рока за достављање понуда. Свака таква измена или допуна, представља део конкурсне 
документације и биће објављена на Порталу ЈН.  Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће  продужити рок за 
достављање  понуда и обавештење о продужетку рока за  достављање понуда објавити на Порталу ЈН. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац 
Адреса: Шабац, ул. Ослобођења 62 
Интернет адреса: vodovodsabac.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 58/2018 су услуге  – ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
за ЈКП „Водовод –Шабац“ Шабац 

 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка 

 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Зоран Кузмановић – службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: jkp@vodovodsabac.rs 
број факса: 015-369-541 
 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.58/2018  су услуге – ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
 
Назив и ознаку из општег речника набавке: 98342000 – услуге у вези са радном средином;  
                                                                                  90711100 - Процена ризика или опасности, осим у грађевинарству 
                                                                                  71313410 - Процена ризика или опасности за грађевину 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама 

 
3. Врста поступка : јавна набавка мале вредности. 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Конкурсни задатак обухвата следеће активности: 
 
Пројектни задатак:  
1. израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама („Сл. Гласник РС” бр.111/09, 92/11 и 93/12), Методологојом за израду процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа („Сл. Гласник РС” бр. 18/2017) и другим позитивним прописима који су од 
значаја за предметну област, а све у складу са потребама ЈКП „ Водовод –Шабац“, за следеће објекте:  
- управна зграда, Извориште Табановић, Мали Забран и Прњавор, Водоторањ,  Постројење за печишћавање отпадних 
вода, две бустер станице,  21 црпна станица. 
 Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа је документ којим се: идентификују опасности, 
извори и облици угрожавања, могући ефекти и последице; процењују ризици; сагледавају снаге, средстава и 
превентивне мере за одговор на опасности извазване елементарним непогодама и другим несрећама, заштиту и 
спасавање живота и здравља људи, животиња, материјалних, културних добара и животне средине; 
 
Након израде, Процену доставити у писаној и електронској форми. 
 
2. Експертске консалтинг услуге обухватају рад у области заштите лица, имовине и пословања у складу 
са стандардом СРПС А.Л2.003:2017. Експертске услуге обухватају поступање по Прилогу Р и Прилогу С, 
стандарда СРПС А.Л2.003:2017. ЈКП Водовод-Шабац је обавезно обезбеђен објекат који у складу са 
Уредбом о обавезно обезбеђеним објектима и Законом о приватном обезбеђењу ради Акт о процени ризика 
у заштити лица имовине и пословања. Поменуте услуге се пружају након израде  Акта која је у току. 
 
3. Обука кризног тима за поступање у ванредним ситуацијама- обука обухвата елементе рада кризног 
тима у процесу припреме, превенције, реаговања и санације пре , току и после настанка ванредне ситуације. 
Обука тима се базира на програму развијеном према захтевима закона о ванредним ситуацијама и водовода 
као објекта критичне инфраструктуре. 
 
4. Израда Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини, са мерењем услова рада, у 
складу са БЗР (сл. ГЛ. Број 101/2015), са изменама и допунама, и другим важећим прописима који регулишу 
предметну област. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, треба да сагледа све факторе 
утицаја на лица и имовину, на свим радним местима у ЈКП „Водовод – Шабац“, (укупно 93) , која су 
дефинисана Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Водовод – 
Шабац“, са циљем предузимања  превентивних мера , како би се створили  услови за безбедан и здрав рад. 
Правилник је саставни део Конкурсне документације. 
 
За израду Акта о процени ризика потребно је поседовати лиценцу за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, издату од стране Министарства за рад , запошљавање, борачка и социјална питања, као и 
Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 
здравља на раду.  
 
За евентуална радна места са повећаним ризиком, потребно је обезбедити и оцену службе медицине рада, 
која ће утврдити посебне здравствене услове, односно способности које мора имати запослени који ће 
радити на радном месту са повећаним ризиком. 
 
Након израде, Акт доставити у писаној и електронској форми. 
 
Сви потенцијални понуђачи, рачунајући понуђаче у заједничкој понуди као и подизвођаче који ће 
реализовати послове из области ванредних ситуација као и експертске услуге које убухватају рад у области 
заштите лица имовине и пословања морају се у року од пет дана од дана објављивања Позива за 
подношење понуда код Наручиоца упознати са локацијама и потписати изјаву - Образац А, да ће у 
случају добијања посла започети поступак добијања безбедносног сертификата из разлога што ће се 
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реализацијом поменуте набавке добити односно настати подаци који се сматрају тајним податком. 
Имајући у виду да је Наручилац објекат од посебног значаја за одбрану земље oва изјава је обавезна. 
Недостављањем ове изјаве наручилац ће понуду сматрати неисправном и као таква биће одбијена. 
Образац А је саставни део Конкурсне документације. 
Наручилац издаје Потврду потенцијалним понуђачима која се односи предметна јавна набавка 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закона); 
1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.75. ст.1. тач.5) Закона), одн. да  има Лиценцу за 
обављање послова безбедности и здравља на раду, Лиценцу за процену ризика у заштити лица имовине 
и пословања.  

1.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
2.1. Финансијски капацитет 
 
-Да понуђач није био у блокади од 01.01.2016. године до момента расписивања предметне јавне 
набавке.  
-Доказ: Потврда издата од НБС-е 
 
2.2. Кадровски капацитет 
- Да понуђач пре објављивања позива има минимум једног запосленог на неодређено време са 
високом стручном спремом и звањем најмање мастер из области безбедности. 
 
-Да понуђач пре објављивања позива има минимум једно радно ангажовано лице са високом 
стручном спремом из области менаџмента, специјализованог за кризни менаџмет који поседује 
лиценцу за процену угрожености у ванредним ситуацијама и лиценцу за процену ризика у заштити 
лица имовине и пословања. 
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-Да понуђач пре објављивања позива има минимум једно радно ангажовано лице  са високом 
стручном спремом, специјализованог за кризни менаџмент који је сертификован за вршење обука  
у складу са стандардом ИСО 31000 – управљање ризицима 

-Доказ: М – образац,  ПППД образац за месец август из ког се види да је поменуто лице запослене 
код понуђача и фотокопија дипломе, а за радно ангажоване по уговору о делу МУН образац и 
консолидовани упит стања како би се на недвосмислен начин  утврдило да су плаћени доприноси 
за ангажовано лице. 
-Доказ: Угвор о ангажовању, фотокопија  дипломе и фотокопија сертификата. Сертификат мора 
бити издат од акредитоване организације. 
 
2.3. Пословни капацитет:  
 
-да је понуђач по важећој методологији пружао услуге из области ванредних ситуација  односно 
израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа  и израде Планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за минимум 5 (пет) наручиоца којa су овлашћена 
односно оспособљена правна лица за заштиту и спасавање у Републици Србији. 
 

Доказ: Потврда издате од стране наручилаца 

Напомена: (Наручилац мора бити овлашћено односно оспособљено правно лице за заштиту и 
спасавање у Републици Србији на основу „Одлуке о одређивању овлашћених и оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање у републици србији „ („Сл.гласник РС“, бр.26/2018). 
 
-Да понуђач пре објављивања позива поседује следеће сертификате ИСО 27001, ИСО 9001, ИСО 
10002, ИСО 14001, ИСО 18001. Област контролисања мора да обухвати: корпоративну безбедност, 
безбедносни консалтинг и процену ризика 
 
-Доказ: Важећи сертификати  
 
-Да понуђач пре објављивања позива има полису осигурања од одговорности у износу од 100.000 
000,00 динара.  
 
-Доказ: Важећа полиса осигурања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку,  ЈН бр. 58/2018 
ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
 

 8/ 33 

  
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1.1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
1.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
1.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
1.4. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да 
доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) – 3) ЗЈН, 
односно доказе набројане у Списку обавезних услова потребних за учешће из чл.75. ЗЈН. И Упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач доказује достављањем:  

 
Финансијски  капацитет:   

- Понуђач доказује достављањем потврде Народне банке Србије да није био у блокади. 
 
Кадровски капацитет:  

- М – образац,  ПППД образац за месец aвгуст из ког се види да је поменуто лице запослене код 
понуђача, а за ангажована лица по уговору о делу МУН образац и консолидовани упит стања и 
фотокопија дипломе; 
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- Уговор о ангажовању, фотокопија диплома, фотокопија лиценци, и фотокопија сертификата 31000. 
Сертификат мора бити издат од акредитоване организације 

- Списак ангажованих лица – Образац В 
Пословни капацитет:  

- Потврде издате од стране наручилаца – потврда се издаје у слободној форми и мора обухватити све 
елементе који се тражи у додатном услову. Наручилац прихвата потврде без обзира да ли је понуђач 
услугу извршио као понуђач, подизвођач или на други начин. 

- Копије важећих сертификата 
- Копија важеће полисе 
- Копија важеће лиценце 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА 
ОБРАЗАЦ А 

           
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И 
ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 

 
 

Обиласком објекта  дана _______________ понуђач_____________________________________изјављује да 
је  упознат са подацима који се с обзиром на значај објеката сматрати тајним, и да ће по закључењу уговора 
приступити добијању безбедносног сертификата у складу са Законом о тајности података.    
 
 
 
У _____________________                                                           Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
 Дана:_________________                          М.П.                         ________________________________ 
 
 
 Потпис Наручиоца 
                                                                      М.П. 
 _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: Ова изјава је саставни део конкурсне документације. 
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Образац Б 
 

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА  
 

Лица одговорна за реализацију уговора: 
 1. ____________________________________ контакт телефон _________________  
 
2. ____________________________________ контакт телефон _________________  
 
3. ____________________________________ контакт телефон _________________  
 
Лица одговорна за квалитет услуга: 
 
1. ____________________________________ контакт телефон _________________  
 
2. ____________________________________ контакт телефон _________________  
 
3.____________________________________ контакт телефон _________________ 
 
 
 Мора постојати бар по једно одговорно лице, а може и више од наведеног броја.  
 
 
У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  
 
 
Дана:_________________                      М.П.                          ______________________________  
 
 
Напомена: Образац понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.  
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Образац В 
 
 

СПИСАК АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 
Списак ангажованих лица који ће се ангажовати на предметној јавној набавци 

 
р. 
Бр.  

Име и презиме лица стручна спрема радно место године радног 
стажа у струци 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 
 
У _____________________                                                        Потпис овлашћеног лица  
Дана:_________________                           М.П.                    _________________________ 
  
 
 
Напомена: Списак запослених радника понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у Списку наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Списак запослених радника потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом Списак.  
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Образац Г 
 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА  
 
 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ћемо за све запослене који ће 
бити ангажовани на пословима предметне јавне набавке у објектима Наручиоца, пре закључења уговора, 
Наручиоцу у , доставити копије следеће документације:  
 

- Лиценце 
- Уговор о ангажовању 
 

 
 У _____________________                                                           Потпис овлашћеног лица  
Дана:_________________                             М.П.                       _________________________  
 
 
 
Напомена: Образац понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

5) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: „ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац, ул. Ослобођења 62, 15000 Шабац, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
ЈН број 58/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.  
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана када је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки до 12 часова, на адресу наручиоца ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац, ул. Ослобођења 62, 15000 
Шабац . 
 
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: Све обрасце конкурсне документације оверене и  потписане од стране одговорног 
лица. 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 
и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 
и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац, ул. 
Ослобођења бр.62, 15000 Шабац,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  –  УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ  
ЈН број 58/2018 -  НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку  –  УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
ЈН број 58/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку –  УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
ЈН број 58/2018 – НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку –  УСЛУГА ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И 
ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И 
БЕЗБЕДНОСТИ ЈН број 58/2018 -  НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 
поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и друге податке које захтева Наручилац:  

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 Податке понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 Податке о понуђачу који ће издати рачун,  
 Податке о рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
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 Податке о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник 
РС” бр. 119/2012)], рок плаћања је 45 дана од дана од дана пријема фактуре, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Место вршења услуга 
 Место вршења услуга су пословни објекти наручиоца, према прегледу датом  у конкурсној документацији. 
 
9.3 Захтев у погледу временa и рока извршења услуге: 
 
Рок за извршење услуга износи:  
 - за израду Процене угрожености – 60 дана од закључења уговора, не рачунајући време потребно за 
добијање сагласности надлежног органа;  
- за израду Акта о безбедности и здрављу на раду – 30 дана од дана закључења уговора;  
- за обуку кризног тима за поступање у ванредним ситуацијама – 10 дана од израде Процене угрожености  у 
трајању од 6 наставних часова;  
- експертске услуге у области заштите лица, имовине и пословања у складу са стандардом СРПС 
А.Л2.003:2017 – годину дана од дана закључења уговора. 
 
Пружање услуге обављаће се у време које договоре Наручилац посла и Пружалац услуга- 
Пружалац услуге се обавезује да предметну услугу обавља ажурно и квалитетно са довољним бројем својих 
запослених, у свему према важећим законским прописима, професионалним стандардима, нормативима 
струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима. 
 
Пружалац услуге је дужан да у року од 3 (три) дана од дана закључења Уговора одреди лице које ће бити 
одговорно за организацију рада и за комуникацију Наручиоцем из приложене Техничке спецификације, која 
је саставни део Уговора; сачини списак лица која ће бити ангажована и у истом року наведене податке и 
захтевану документацију достави Наручиоцу 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 180 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
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9.5. Средство финансијског обезбеђења 
 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке  
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за регистрацију менице оверен од стране 
пословне банке.  Картон депонованих потписа мора бити оверен од стране пословне банке након датума 
објављивања позива за давање понуда и конкурсне докуметације на Порталу јавних набавки РС.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 
понуда,повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са 
изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
 
Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од стране пословне банке ( са датумом овере 
након датума објаве позива за давање понуда и конкурсне докуметације на Порталу јавних набавки РС) коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму и захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне 
банке. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 
обавезе понуђача која су предмет обезбеђења.  
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи 
поверљиве информације које наручилац ставља на располагање, али ће израдом поменутих докумената 
настати тајни подаци у кладу са Законом о тајности података. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-
mail: jkp@vodovodsabac.rs  или факсом на број 015-369-541 тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, УСЛУГА  ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
ЈН број 58/2018”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када две или више понуда имају исте 
понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има веће приходе у претходне три 
године, а што се доказује билaсом успеха за претходне 3 године. 
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (Образац изјаве из конкурсне документације). 
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18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

1) Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. ЗЈН.   
Захтев за заштиту права подноси се у складу са чл. 148.-156. ЗЈН, а у складу са одредбама Закона о 
изменама и допунама ЗЈН    
             2) Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.           
             3) Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  
             4) Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио 
(чл.149. ст.3.ЗЈН) . У наведеном случају се не примењује правило Закона о општем управном поступку 
према којем се дан када је поднесак предат пошти сматра се као дан предаје органу коме је упућен.  
             5) Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из тачке 4) , сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда (чл.149. ст.4.ЗЈН) 
             6) Одредбе из тачке 4) и 5) не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том 
поступку.  
             7) После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 
десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке 
мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а 
ЗЈН.              
             8) Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 
рока за подношење захтева из тачке 4) и 5) (ст.3.и 4. чл. 149.ЗЈН) а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
             9) Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
          10) Захтев за заштиту права садржи елементе прописане у чл. 151.ЗЈН. 
          11) Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев 
одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 
три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу.(чл.151.ЗЈН).  
7.2 Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 
1) Чланом 151. ЗЈН  је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о 
уплати таксе из члана 156. ЗЈН чији први став гласи :  
„Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000 динара;  
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3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност 
већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених 
вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по 
партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако 
се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
је та вредност већа од 120.000.000 динара.” 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог 
за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос) ; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси Захтев; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 
оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог  
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  

5) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  

***Напоменe :  
1* Приликом попуњавања налога посебно је значајно :  

- да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу следећим редоследом :  
ЗЗП; назив наручиоца; 
број или ознака јавне набавке 

- у пољу „ позив на број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: (  
|  / „ «  и сл.  

2* Опширнија упутства дата су на сајту Републичке комисије за заштиту права понуђача(www.kjn.gov.rs).   
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку УСЛУГА  ИЗРАДА ПЛАНОВА, 
ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ  ЈН број 58/2018 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – УСЛУГА  ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ 
ЈН број 58/2018 

 
кол
она 
→ 

1 2 3 4 5 

Ред.
бр.↓ Опис тражене услуге Јед. 

Мере 
Понуђена 

цена услуге 
без ПДВ-а,  

Износ ПДВ-
а за 

понуђену 
цену 

Износ понуђене 
цене са ПДВ-ом 

1 

Услуга израде Процене угрожености од 
елементарних непогода и других 
несрећа.  
Експертске консалтинг услуге обухватају 
рад у области заштите лица, имовине и 
пословања у складу са стандардом СРПС 
А.Л2.003:2017.  
Услуге обуке кризног тима за поступање 
у ванредним ситуацијама.  
Услуга израде акта о процени ризика на 
радним местима и у радној околини. 

1   

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   _______________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА  ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ  

ЈН број 58/2018 
 
Закључен  дана_________________између: 
 
 ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац 
са седиштем у Шапцу, улица Ослобођења 62,    
 ПИБ:100081235;  Матични број: 07168683; 
Број рачуна: 160-2281-23;  
Телефон:.015-347-611; Телефакс:015-369-541; 
кога заступа директор Даниела Ловрин Гавриловић 
(у даљем тексту: Наручилац услуге) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 58/2018 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране су се сагласиле да је : 
Наручилац  је на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности, за 
набавку  услуге,  израда планова,елабората и процена из области безбедности и здравља на раду, ванредних 
ситуација и безбедности, број 58 /2018, за који је позив за подношење понуде објављен 20.11.2018.године на 
Порталу јавних набавки. 
 
Понуђач  је дана ______ године доставио понуду број ______заведену од стране Наручиоца под 
бројем_________ која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора. 
 
Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
 
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, бр. _____, од _____ године, а као најповољнија изабрана је 
Понуда бр. _____ од ______Понуђача ___________, (у даљем тексту Пружаоца услуге). 
 
 

Члан 2. 
 

Предмет уговора је  УСЛУГА,  ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ,   ЈН број 58/2018 
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у свему према понуди Пружаоца услуге број ______________од ______________, и спецификацији предмета 
јавне набавке који чине саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Наручилац је дужан да: 
 
- Пружаоцу услуге осигура адекватне радне услове приликом боравка у његовим просторијама; 
- правовремено обавештава Пружаоца услуге о свим  чиниоцима који би на било који начин могли утицати 
на извршење услуга које су предмет Уговора; 
- у случају неправилности у пружању предметне услуге, обавести одговорно лице Пружаоца услуге;  
- по потреби врши измене локација на којима ће услуге бити вршене као и промене броја извршилаца на истима; 
- да на располагање стави сву неопходну документацију за извршење поменуте набавке; 
- да омогући Пружаоцу услуга несметано кретање по објектима ради извршења предметне набавке; 
- Пружаоцу услуге плати уговорену цену на начин и у року из овог Уговора. 
 
 

Члан 4. 
 

Пружалац услуге има права /обавезе/ да: 
-  услуге које су предмет овог  Уговора извршава уредно, квалитетно, свим својим средствима, материјалом  
   и опремом и свом радном снагом; 
- предметне услуге извршава у складу са правилима струке, важећим за ту врсту послова, посебним  упутством  
   о раду радника обезбеђења, које може донети Наручилац и у свему према Техничкој спецификацији и свим  
   осталим елементима понуде, који су саставни део овог Уговора; 
- предметне услуге извршава савесно, према имовини Наручиоца опходи се са пажњом доброг  домаћина  
   и поступа у складу са налозима Наручиоца; 
- благовремено, коректно и у писаној форми обавештава Наручиоца о неправилностима и проблемима  у  
   вези са услугама које чине предмет Уговора; 
- се придржава свих прописаних мера заштите и безбедности на раду; 
- испостави рачун за извршену услугу; 
 

Члан 5. 
Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћено лице Наручиоца изврши контролу  
квалитета и обима извршених услуга и свих других елемената везаних за извршење услуга, што се 
потврђује документом који сачињава Пружалац услуге, а потписују овлашћена лица Наручиоца и Пружаоца 
услуге (Записник о извршеној услузи). 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом контроле вршења услуга утврди да исте нису 
прописаног квалитета и обима или да одступају од важећих стандарда и правила струке, која су 
прописана за ту врсту послова, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Пружаоцу услуге са 
захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. Уочене недостатке, пропусте или 
одступања, Пружалац услуге мора у кратком времену од дана пријема рекламације, отклонити о 
свом трошку. 
 

Члан 6. 
Лица ангажована на пословима предметне набавке као и контролни органи Пружаоца услуге, за свој рад 
одговарају Наручиоцу и дужни су да извршавају његова упутства у складу са позитивним прописима.  
 
 

Члан 7. 

Укупна цена услуга које су предмет овог уговора без обрачунатог ПДВ - а, износи: _________________ динара  

 словима: ______________________________________________________________________________________ 

Цена је одређена  као  фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 
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Члан 8. 
 

Рок за извршење услуга износи:  
 - за израду Процене угрожености – 60 дана од закључења уговора, не рачунајући време потребно за 
добијање сагласности надлежног органа;  
- за израду Акта о безбедности и здрављу на раду – 30 дана од дана закључења уговора;  
- за обуку кризног тима за поступање у ванредним ситуацијама – 10 дана од израде Процене угрожености. 
- експертске услуге у области заштите лица, имовине и пословања у складу са стандардом СРПС 
А.Л2.003:2017 – годину дана од доношења Елабората за процену ризика у заштити лица, имовине и 
пословања за објекте Наручиоца (Управна зграда, Централно постројење за пречишћавање вода, изворишта, 
црпне станице, Водоторањ).  
 
 
Услови и начин плаћања: 

Члан 9. 

Пружалац услуге доставља рачун на плаћање Наручиоцу до 5-тог дана у текућем  месецу, за услугу 
извршену у претходном месецу. 
Рачун треба да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник 
Републике Србије" бр. 84/2004, 86/2004 и 61/2005). 
Рок за плаћање је до 45 дана од дана службеног пријема рачуна. 
 
Место пружања услуге:  
Објекти наручиоца 

Члан 10. 
Предметна услуга ће се вршити у пословним објектима Наручиоца, у свему према Техничкој 
спецификацији предмета јавне набавке и уговорним одредбама. 
 
 

Члан 11. 
 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
Изабрани понуђач је доставио средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко 
сопствену меницу број_____________, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Уз исту је достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
 
Контрола и надзор: 

Члан 12. 
Пружалац услуге се обавезује да, преко особља које је задужено за обављање контроле, врши стални 
стручни надзор над лицима ангажованим на пословима предметне набавке.  
 

Члан 13. 
Уколико Наручилац уочи било какву неправилност у пружању услуге, дужан је да писменим или усменим 
путем обавести Пружаоца услуге, који је дужан да неправилности одмах отклони и да о томе у писаној 
форми обавести Наручиоца. 
 
Одговорност за штету: 

Члан 14. 
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Пружалац услуге одговара за штету која настане нестручним радом, уколико је штета настала непосредно 
кривицом лица које врши услугу, с тим што кривицу утврђују заједнички Пружалац услуге и Наручилац.  
 

Члан 15. 
Пружалац услуге не одговара за штету у случају да је штета на имовини настала услед више силе, случаја 
или радње лица које је у радном односу код Наручиоца.  
У случају када се не може утврдити чијом кривицом је настала штета, одговорност и накнаду штете 
утврдиће стварно надлежни суд. 
 
 
Раскид уговора и решавање спорова: 

Члан 16. 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у случајевима 
предвиђеним Законом о облигационим односима. У случају да до једностарног раскида уговора дође због 
неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој 
уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид. Отказни рок је 10 дана и 
почиње да тече од дана пријема писаног обавештења ( Изјаве) о раскиду уговора. Изјава мора да садржи 
основ за раскид уговора.  

 
Члан 17. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно.  
Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду решени споразумно, решаваће се пред 
стварно надлежним судом у Шапцу. 
 
Остале одредбе: 

Члан 18. 
За све што није предвиђено овим Уговором, а у вези је са предметом Уговора, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима и други важећи прописи. 
 
 

Члан 19. 
Уговорне стране су сагласне да се уговор може анексирати током трајања уговора у складу са чланом 115. 
Закона о јавним набавкама, уколико Наручилац из објективних разлога не покрене поступак нове предметне 
јавне набавке.  
 
 

Члан 20. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка за Наручиоца,  а 2 
(два) примерка за Пружаоца услуге. 
 
За НАРУЧИОЦА                                                                                               За ИЗВРШИОЦА (ПОНУЂАЧА) 
 
__________________________                                                                         ______________________________ 
Даниела Ловрин Гавриловић                                                                                          (име и презиме) 
 
 
Напомена: Образац Модел уговора парафирати и  оверити сваку страну  и  потписати. 
 
Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења због 
неиспуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
мале вредности УСЛУГА  ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ,   ЈН број 
58/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
кол
она 
→ 

1 2 3 4 5 

Ред.
бр.↓ Опис тражене услуге Јед. 

мере 
Понуђена 

цена услуге 
без ПДВ-а,  

Износ ПДВ-
а за 

понуђену 
цену 

Износ понуђене 
цене са ПДВ-ом 

1 

Услуга израде Процене угрожености од 
елементарних непогода и других 
несрећа  
Експертске консалтинг услуге обухватају 
рад у области заштите лица, имовине и 
пословања у складу са стандардом СРПС 
А.Л2.003:2017.  
Услуге обуке кризног тима за поступање 
у ванредним ситуацијама.  
Услуга израде акта о процени ризика на 
радним местима и у радној околини. 

1   

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Образац структуре цене Понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
 

 У колони број 2 наведена је јединица мере за исказивање јединичне цене захтеване услуге 
која је описана у колони 1;  

 У колони број 3 понуђач уписује јединичну цену услуге без урачунатог ПДВ-а; 
 У колони број 4 понуђач исказује износ ПДВ-а, за понуђену јединичну цену услуге; 
 у колони број 5 понуђач исказује понуђену јединичну цену са урачунатим износ-ом ПДВ-а; 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

У поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр.58/2018 - Услуга ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И 
ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И 
БЕЗБЕДНОСТИ , који спроводи Наручилац ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.______________________________________________ у поступку јавне набавке - Услуга ИЗРАДА 
ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, 
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ,   ЈН бр.58/2018, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем 
да је ималац права интелектуалне својине, , као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 
 
          Датум                      Понуђач 
 
________________                                                            М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 

                           
 
У складу са чланом 77. став 4 Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам све обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке Услуга ИЗРАДА ПЛАНОВА, ЕЛАБОРАТА И ПРОЦЕНА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТИ,   
ЈН бр. 58/2018. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: Ову изјаву нису дужни да доставе понуђачи који су уписани у Регистар понуђача. 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ДИРЕКТОР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-води пословање Предузећа; 
-заступа и представља Предузеће; 
-организује и усклађује процес рада Предузећа; 
-предлаже пословну политику Предузећа; 
-предлаже мере за спровођење пословне политике, координира рад руководиоца сектора у 
Предузећу; 
-учествује у раду Надзорног одбора,  упозорава органе управљање на незаконите одлуке и  
друга акта у односу на законске прописе и план Предузећа; 
-извршава одлуке Надзорног одбора и разматра предлог Плана Предузећa  пре коначног 
утврђивања; 
-даје мишљење и предлоге о плану Предузећа; 
-стара се о законитој примени аката и докумената Предузећа; 
-координира рад са представницима органа на нивоу СО Шабац; 
-стара се о правилној примени законских прописа из области безбедности и здравља на раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-дефинисани законом о Јавним Предузећима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА:  
-овлашћен је да заступа и представља Предузеће; 
-потписује овлашћења за заступање и представљање Предузећа;  
-потписује инструменте плаћања Предузећа; 
-потписује налоге за испоруку воде потрошачима; 
-да потписује уговоре; 
-потписује путне налоге; 
-доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
ЈКП”Водовод-Шабац”; 
-потписује Појединачни колективни уговор; 
-прима у радни однос Предузећа; 
 
ОДГОВОРНОСТ   
-законито заступање и представљање Предузећа; 
-тачност инструмената плаћања која потписује; 
-спровођење одлука Надзорног одбора; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ   
-обука из:          
               заштите на раду; 
               противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом-инструктивни семинар; 



11 
 

 
 
НАЗИВ ПОСЛОВА:  ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА 

 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-води пословање Предузећа; 
-заступа и представља Предузеће; 
-организује и усклађује процес рада Предузећа, предлаже пословну политику; 
-предлаже мере за спровођење пословне политике, координира рад руководилаца сектора у 
Предузећу; 
-учествује у раду Надзорног одбора, упозорава органе управљања на незаконите одлуке и 
друга акта у односу на законске прописе и план Предузећа; 
-извршава одлуке Надзорног одбора и разматра предлог плана Предузећа пре коначног 
утврђивања; 
-даје мишљење и предлоге о плану Предузећа; 
-стара се о законитој примени аката и докумената; 
-координира рад са представницима органа на нивоу Града Шапца; 
-стара се о правилној примени законских прописа из области безбедности и здравља на раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-дефинисани законом о Јавним Предузећима; 
 
УСЛОВИ РАДА 
-нормални канцеларијски; 
-незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћен је да заступа и представља Предузеће у одсуству директора; 
-потписује овлашћења за заступање и представљање Предузећа у одсуству директора; 
-потписује инструменте плаћања у одсуству директора; 
-потписује налоге за испоруку воде потрошачима у одсуству директора ; 
-да потписује уговоре у одсуству директора; 
-да потписује путне налоге у одсуству директора; 
-овлашћења која произилазе из опис послова; 
ОДГОВОРНОСТ 
-законито заступање и представљање Предузећа; 
-тачност-инструмената  плаћања и других докумената;        
-спровођење одлука надзорног одбора; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из: 
             заштите на раду; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом-инструктивни семинар; 
 БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
  
-организује и руководи радом сектора; 
-руководи и унапређује организацију рада у оквиру сектора, координира рад служби; -
обједињује их у циљу оптималног коришћења расположивих капацитета, како опреме тако и 
радне снаге; 
-учествује у изради и доношењу планова за сектор; 
-сарађује са стручним службама при давању потребних података за израду планова, анализа и 
-других извештаја органима  управљања; 
-шефовима служби даје инструкције за израду планова рационалног одржавања и изградње; -
водоводне и канализационе мреже; 
-прати рад на производњи воде и одржавању постројења; 
-остварује свакодневни увид у резултате квалитета питке воде; 
-одобрава планове набавке материјала; 
-по потреби учествује у изради калкулације цена и услуга; 
-остварује сталан, непосредан контакт како са шефовима служби тако и са свим запосленим 
радницима у сектору; 
-учествује у обезбеђењу послова на слободном тржишту; 
-проучава стручну литературу; 
-у оквиру своје струке учествује и укључује се у планирање и развој исте; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-по потреби управља службеним моторним возилом; 
-одговоран је за управљање и коришћење моторног возила у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-даје сагласност  на предлог-иницијативу шефа службе за покретање поступка ЈН у циљу 
набавке добара ,робе и услуге за оперативно функционисање служби;  
-заједно са шефовима служби дефинише техничке спецификације за јавну набавку добара, 
радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања , спровођења и реализацији спроведених јавних набавки и 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-учествује у раду колегијума; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: ВСС (VII) степен, дипломирани грађевински или 
машински инжењер ; 
-најмање пет година  радног искуства у струци;  
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад;  
-теренски рад по потреби; 
-незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
 
 
 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
- овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ: 
-за законито, ефикасно, функционално и оперативно функционисање сектора; 
-непосредна одговорност директору Предузећа; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
     обука из :       
                     заштите на раду; 
                     противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА РАЗВОЈА,ИНВЕСТИЦИЈА И 
ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-руководи и унапређује организацију рада у оквиру сектора; 
-руководи и унапређује рар у службама у оквиру сектора; 
-даје сагласност  на предлог-иницијативу шефа службе за покретање поступка ЈН у циљу 
набавке добара ,робе и услуге за оперативно функционисање служби; 
-заједно са шефовима служби дефинише техничке спецификације за јавну набавку добара, 
радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје Закон 
о ЈН; 
-учествује у раду Колегијума; 
-сарадња са руководиоцима других сектора у реализацији пројеката Предузећа ; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-даје мишљење и предлоге о раду Предузећа; 
-припрема и непосредно израђује и реализује конструкцију финансирања инвестиција и стара 
се о обезбеђењу финансијске и друге документације за реализацију инвестиционих улагања; 
-учествује у припреми и дефинисању уговора и других аранжмана којима се приступа 
инвестиционим улагањима; 
-непосредно руководи свим облицима сарадње са донаторима и инвеститорима Предузећа, а 
истивремено координира рад на инвестицијама Предузећа и општинске управе заједно са 
осталим руководиоцима, води послове инвестиционе градње и самостално разрешава 
техничке проблеме у оквиру структуре; 
-израђује студије, извештаје и планове развоја ЈКП "Водовод-Шабац"; 
-прати техничке прописе и стручну литературу; 
-стара се о функционисању и усаглашавању постојећим и новим технолошким процесима; 
-предлаже измене у старим и увођење нових технолошких процеса; 
-саставља годишње планове инвестиционих улагања; 
-води пословне контакте са свим Предузећима и институцијама ради извођења 
инвестиционих радова, увођење нових  технологија и остварења планова развоја Предузећа; 
-учествује у изради, разради и реализацији конструктивно- технолошке документације; 
-прикупља месечне оперативне планове сектора и израђује анализе остварења истих; 
-предлаже развојну политику  органима управљања Предузећа; 
-организује, прикупља и сређује податке о стању водоводног система и система за одвођење 
отпадних вода; 
-заменик техничког руководиоца у контролном телу за водомере; 
-стара се о непристрасном и независном контролисању водомера; 
-организације рада у КТ; 
-стара се о обуци и надзору над радом КТ; 
-надзире рад уређаја и опреме контролног тела и његовог софтвера; 
-примењује стандардне методе контролисања; 
-надзире рад контролора и верификацију извештаја о контролисању; 
-стара се о функционисању и унапређењу система менадђмента КТ; 
-покреће поступак за решавање приговора и жалби; 
-контролише и обезбеђује поверљивост информација добијених у поступку контролисања; 
-извештава директора Предузећа о раду КТ; 
-руковођење и координирање рада особља КТ; 
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-планирање набавке и пријем средстава за рад КТ; 
-обезбеђење комплетности особља; 
-обавезан је да обавља послове и у раду дужем од пуног радног времена; 
-обавља и друге послове по налогу директора; 
-по потреби управља службеним моторним возилом; 
-одговоран је за управљање и коришћење моторног возила у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику 
„Напомена“ обавезно уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС (VII) степен, дипломирани грађевински или машински инжење или електро инженњер  
- најмање пет година радног искуства у струци  ;                          
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски; 
-повремени изласци на терен; 
-незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
ОДГОВОРНОСТ: 
- за законито, ефикасно, функционално и оперативно функционисање сектора; 
-непосредна одговорност директору Предузећа; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
                       обука из: 
                        заштите на раду; 
                        противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
-поседовање лиценце за пројектовање и извођење радова; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : један ( 1 ) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА  ЦППОВ И ОДРЖАВАЊА 
ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА 
                                          
 
ОПИС ПОСЛОВА 
  
-организује и руководи радом сектора; 
-руководи и унапређује организацију рада у сектору;  
-координира рад службе у циљу оптималног коришћења расположивих ресурса како људских 
тако и техничко-технолошких; 
-прати рад и функционалност ЦППОВ и канализационих и водоводних црпних станица; 
-контролише параметре рада на Постројењу и параметре рада канализационих и водоводних 
црпних станица и коригује их у сарадњи са шефом службе;  
-учествује у изради планова за сектор; 
-сарађује са другим стручним службама при давању потребних података за израду планова, 
анализа и других извештаја органима  управљања Предузећа; 
-шефовима службе даје инструкције за израду дневних ,месечних и годишњих извештаја; 
-прати рад и функционалност ЦППОВ-а као и јавног канализационог система ;                                                                                            
-контролише параметре рада на постројењу ЦППОВ и у сарадњи са шефом постројења их 
коригује; 
-даје сагласност  на предлог-иницијативу шефа службе за покретање поступка ЈН у циљу 
набавке добара ,робе и услуге за оперативно функционисање служби; 
-заједно са шефом службе дефинише техничке спецификације за јавну набавку добара, 
радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје Закон 
о ЈН; 
-одобрава набавне налоге својим потписом; 
- прати стање залиха резервних делова , материјала и потребних хемикалија за нормалан рад 
сектора; 
-остварује сталан, непосредан контакт како са шефом службе тако и са свим запосленим 
радницима у сектору; 
-прати,анализира и предлаже рационализацију утрошака енергије,горива ,мазива,хемикалија 
и сл; 
-обавезан је да  сарађује и са осталим руководиоцима и шефовима у циљу постизања боље 
ефикасности како свог сектора тако и осталих сектора и служби на нивоу Предузећа; 
-проучава стручну литературу; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику, 
„Напомена“ обавезно уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-учествује у раду колегијума; 
-обавезан је да обавља и друге послове из свог делокруга по непосредног препоставњеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:  
-ВСС (VII) степен, дипломирани инжењер  технологије, машинства, грађевине; 
- најмање пет  година радног искуства у струци ;    
 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-канцеларијски рад, рад на терену ; 
-незнатан физички напор; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-сменски рад по потреби; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа послова;  
 
ОДГОВОРНОСТ: 
-за законито, ефикасно, функционално и оперативно функционисање сектора; 
-непосредна одговорност директору Предузећа; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 - обука   из:   
               заштите на раду; 
               противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ И 
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-комуникација  са извршитељима; 
-одговоран је за израду Програма пословања Предузећа; 
-одговоран је за кварталних и годишњих извештаја о раду Предузећа; 
саставља месечне, кварталне и друге извештаје о пословању Сектора и пословању 
Предузећа; 
-даје сагласност  на предлог-иницијативу шефа службе за покретање поступка ЈН у циљу 
набавке добара ,робе и услуге за оперативно функционисање служби; 
-заједно са шефовима служби дефинише техничке спецификације за јавну набавку добара, 
радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје Закон 
о ЈН; 
-контролише законитост спровођења поступака јавних набавки; 
-сарадња са руководиоцима других сектора у реализацији пројеката Предузећа ; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-организује и руководи свим пословима сектора; 
-стара се о обезбеђењу  и наменском коришћењу финансијских средстава; 
-стара се о законској примени прописа и одлука органа управљања; 
- прати примену прописа и извештава о истим; 
-припрема податке и сарађује у изради планова Предузећа; 
-организује и учествује у систематском прикупљању и регистровању свих имовинских 
промена, изради периодичних промена обрачуна и завршних рачуна Предузећа; 
-организује годишње пописе; 
-врши наплату потраживања од купаца; 
-организује смештај документације из свог сектора; 
-прикупља податке за кредите, контактира са банкама и другим даваоцима кредита; 
саставља захтеве за авалирање меница, за есконт менице, план расположивих  средстава за 
инвестиције и пласмане; 
-контролише и учествује у сачињавању уговора са пословним партнерима; 
-саставља декадни прилив и одлив средстава; 
-обрађује извештаје добијене од банке; 
-саставља редовне месечне извештаје за директора и оснивача; 
-саставља елаборате о потребним средствима; 
-саставља правилнике и друге нормативна акта везана за свој сектор; 
-одржава радне састанке са руководиоцима служби; 
-учествује у раду стручног колегијума; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог, попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику, 
„Напомена“ обавезно уписује број радног налога за који је везан путни налог, 
- дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
 -учествује у раду колегијма; 
-обавезан је да обавља и друге послове из свог делокруга по непосредног препоставњеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног рад времена у случајевима предвиђеним Законом о раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС (VII) степен дипломирани  економиста; 
- најмање пет година радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални, канцеларијски; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћење за плаћање електронском картицом; 
-овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
ОДГОВОРНОСТ  
-за законито, ефикасно, функционално и оперативно функционисање сектора; 
-за законито спровођења Јавни набавки; 
-непосредна одговорност директору Предузећа; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
обука из: 
             заштите на раду; 
              противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом-инструктивни семинар; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  профила, 
провера способности усменим разговором и  на бази постигнутих разултата у досадашњем 
раду; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА : ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
-организује и руководи радом лабораторије у свим сегментима; 
-требује потребна средства за одржавање хигијене лабораторије и објеката на  извориштима; 
-требује опрему, посуђе и хемикалије за несметан рад службе за контролу квалитета воде; 
-обезбеђује поправку, резервне делове и редовно сервисирање за сву опрему лабораторије и 
опрему изворишта која је у непосредној технолошкој функцији обезбеђивања законом 
прописаног квалитета воде, по пријави непосредних корисника или прописаног времена; 
-стара се о примени законских прописа везаних за квалитет воде за пиће; 
-задаје ниво технолошких параметара на извориштима који су у функцији обезбеђивања 
прописаног квалитета воде; 
-припрема стандардне и радне растворе за физичко-хемијску анализу према упутству 
Q3.КК.05 за лабораторију "Мали Забран" и погонску лабораторију "Табановић". 
организује и врши контролу тока вршења физичко-хемијске анализе воде; 
-решава све аналитичке проблеме који могу настати у поступку вршења физичко-хемијске 
анализе, уочене или по пријави лаборанта хемијске анализе; 
-у потпуности самостално врши хемијске анализе (припрема раствора, обрада узорака, 
третман на апарату) на гасном хроматографу, атомском апсорберу и инфрацрвеном 
спектрометру; 
-ради на увођењу нових метода физичко-хемијске анализе воде; 
-периодично (свака три месеца и при промени лампи) врши израду калибрационих криви за 
све спектрофотометријске методе које се користе; 
-врши периодичну калибрацију инструмената и апарата који се користе у поступку физичко-
хемијске анализе пХ-метар, кондуктометар, турбидиметар, оксиметар) брине о раду 
погонских апарата на извориштима "Мали Забран" (усклађивање дозе хлора и калибрација 
анализатора резидуалног хлора, калибрација пХ-метра, турбидиметра и оксиметра) и 
"Табановић" (калибрација анализатора резидуалног хлора, турбидиметра и пХ-метра) 
врши калибрацију апарата у погонској лабораторији "Табановић" (пХ-метар, кондуктометар и 
колориметар); 
-врши регенерацију деминерализатора; 
-води књигу евиденције физичко-хемијских анализа;  
-припрема упутства за заштиту радника од тровања хемикалијама које се користе у процесу 
производње и дистрибуције воде, односно санације њеног квалитета (гасни хлор, натријум-
хипохлорит, натријум хидроксид), као и мере прве помоћи и истиче их на видним местима 
сходно закону, односно уз потпис доставља лицима која са овим хемикалијама имају 
директан контакт; 
-благовремено руководиоцу службе пријављује све промене везане за стање резерви 
хемикалија, посуђа за вршење физичко-хемијске анализе, кварове на опреми као и све друго 
што може утицати на континуитет редовног праћења квалитета воде у физичко.хемијском 
погледу; 
-по потреби врши основну физичко-хемијску анализу воде; 
-по потреби предузима конкретне мере у обезбеђивању нормалног функционисања опреме за 
хлорисање на  извориштима; 
-на основу резултата физичко-хемијске и бактериолошке анализе воде даје стручну 
интерпретацију, налог и упутства за санирање њеног квалитета, ако је то потребно,у случају 
потребе налаже обустављање рада одговарајућег уређаја или објеката у оквиру система 
водоснабдевања и даје технолошко решење за превазилажење насталог стања;  
-води радно време радника службе за контролу квалитета воде; 
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-предлаже казнене мере за раднике који се у свом послу несавесно и неодговорно понашају, 
односно награде за оне који се у обављању поверених послова посебно истичу; 
-издаје налог за узорковање воде и санацију квалитета; 
-саставља периодичне извештаје о квалитету воде и доставља их надлежним установама и 
лицима (ЗЗЗЗ "Вера Благојевић"-Шабац, санитарна инспекција, руководилац техничког 
сектора); 
-интензивно ради на реализацији унапређења рада службе за контролу квалитета воде; 
-непрекидно ради на свом стручном усавршавању; 
-по потреби организује и контролише реализацију програма обавезних санитарних и 
систематских прегледа за раднике под режимом санитарног надзора; 
-по потреби организује и води послове периодичног чишћења и дезинфекције објеката 
водоснабдевања (резервоари, водоторањ, мрежа); 
-по потреби организује и води послове санације квалитета воде у новоизграђеним објектима 
водоснабдевања, врши услужне санације квалитета воде по захтеву трећих лица, као и 
санација квалитета воде у деловима мреже где је установљено њено одступање од 
прописаног квалитета; 
 -по потреби организује и врши послове дератизације и дезинфекције објеката 
водоснабдевања; 
-отвара и оверава  радне налоге,одобрава набавне  налоге својим потписом 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке добара 
, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања ,спровођења  и реализацији спроведених јавних набавки и 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог, попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику 
„Напомена“ обавезно уписује број радног налога за који је везан путни налог, 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавезан је да обавља и друге послове из свог делокруга по непосредног препоставњеног. 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
ВСС-VII-степен стучне спреме; 
-дипломирани хемичар,дипломирани технолиг,или дипломирани биолог смер микро 
биолошки; 
-најмање три године искуства у сруци; 
 
УСЛОВИ РАДА:  
-нормални  лабораторијски рад; 
- теренски рад по потреби; 
-повремена изложеност агресивним  хемикалијама и хемијским испарењима; 
-сменски рад по потрби; 
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ОВЛАШЋЕЊА: 
-која произилазе из описа послова; 
-зауставља све радове који могу угрозити квалитет воде; 
-обуставља привремено или трајно функционисање опреме или објеката водоснабдевања који 
угрожавају или могу угрозити квалитет воде; 
-предузима одговарајуће казнене мере против радника  који својим радом или понашањем 
угрожавају или могу угрозити квалитет воде; 
-инсистира на обезбеђивању неопходних средстава, опреме и хемикалија за несметан рад 
службе за контролу квалитета воде као и њеном унапређењу; 
-инсистира на обезбеђивању услова за сопствено стручно усавршавање, као и својих 
непосредних сарадника (стручна литература, одлазак на семинаре који су тематски везани за 
послове обезбеђивања квалитета воде и законске прописе везане за ову тематику); 
 
ОДГОВОРНОСТ: 
-oдговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-одговоран је за обезбеђивање континуалног рада лабораторије на пословима контроле 
квалитета воде у материјалном и стручном погледу; 
-одговоран је за обезбеђивање квалитета воде градског водовода у прописаним границама; 
-одговоран је за благовремено обезбеђивање функционалности опреме и уређаја на 
извориштима, а који су у непосредној технолошкој функцији остваривања законом 
прописаног квалитета воде; 
-одговоран је за благовремено достављање периодичних извештаја о квалитету воде и 
веродостојност података; 
-одговоран је за задате параметре битне за постизање прописаног квалитета воде; 
-одговоран је за савестан и стручан рад и однос према средствима и опреми, радника којима 
руководи; 
одговоран је за примену законских прописа везаних за квалитет воде; 
-одговоран је за тумачење резултата квалитета воде и мере предузете на санирању квалитета 
воде који није у складу са прописаним; 
-за свој рад непосредно одговара директору; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
-обука из:   
         заштите на раду; 
         противпожарне заштите; 
 - обавезан санитарни преглед два пута годишње ; 
  -систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: - (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: МИКРОБИОЛОГ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-припрема реагенсе за биохемијски низ и бојење препарата према упутству Q3.КК.03.; 
-организује и контролише начин обављања свих послова везаних за бактериолошку анализу 
воде (припрема и стерилизација посуђа и подлога, засејавање и пресејавање узорака воде, 
обезбеђивање асептичних услова при манипулацији узорцима, и све друго што може утицати 
на веродостојност добијених резултата); 
- врши очитавање и идентификацију бактерија према упутствима Q3.КК.07-19.; 
-води књигу евиденције бактериолошких анализа воде и резултате доставља руководиоцу 
службе за контролу квалитета на увид; 
-даје стручну интерпретацију резултата; 
-контролише ниво хигијене у просторијама лабораторије; 
-благовремено пријављује руководиоцу службе за контролу квалитета воде све промене 
везане за стање резерви подлога, хемикалија и посуђа, односно стање исправности опреме и 
апарата који се користе у поступку бактериолошке анализе; 
-консултативно учествује у организовању превентивних и конкретних  мера за заштиту или 
санацију квалитета воде у бактериолошком погледу; 
-непрекидно ради на сопственом стручном усавршавању; 
-по потреби врши послове припремног карактера за обављање бактериолошке анализе и 
засејавање односно пресејавање узорака воде; 
-по потреби присуствује интервенцијама на објектима водоснабдевања (мрежа, резервоари, 
водоторањ) и предузима одговарајуће мере и стручни надзор над тим пословима у циљу 
заштите хигијенске исправности воде и води евиденцију о извршеним интервенцијама и 
предузетим мерама заштите квалитета воде; 
-по потреби контролише ниво хигијене на објектима изворишта , као и личну хигијену 
радника запослених на извориштима и њихово понашање у смислу могућег угрожавања 
квалитета воде; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
 прописима,-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:  
ВСС (VII степен стручне спреме), микробиолог специјалиста; 
 
УСЛОВИ РАДА:  
-нормални канцеларијски; 
-повремена изложеност материјама непријатног мириса; 
-реална могућност контаката са инфективним материјама; 
-сменски рад по потреби; 
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ОВЛАШЋЕЊА: 
- овлашћења која произилазе из описа послова ; 
- пријављује руководиоцу службе сваки облик несавесног и неодговорног рада лабораната 
бактериолошке анализе према опреми која се користи у раду, као и одступања од прописане 
методологије рада у поступку бактериолошке анализе воде; 
- пријављује шефу службе за контролу квалитета воде све активности које могу угрозити 
веродостојност резултата бактериолошке анализе воде; 
 -предлаже мере и предузима иницијативу иницијативу за унапређење послова везаних за 
поступак бактериолошке анализе воде; 
 -инсистира на обезбеђивању услова за стручно усавршавање (стручна литература, одлазак на 
стручне семинаре тематски везане за област бактериолошке анализе воде) ; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за рад микробиолошке лабораторије, односно стриктно поштовање прописане 
методологије вршења бактериолошке анализе; 
-одговоран је за организовање и контролу свих припремних послова у току поступка вршења 
бактериолошке анализе; 
-одговоран је за стриктно поштовање упутства за припрему реагенаса за биохемијски низ и 
бојење препарата; 
 
-одговоран је за евидентиране податке о бактериолошком квалитету воде и благовремено 
достављање истих на увид шефу службе за контролу квалитета воде; 
-одговоран је за контролу хигијене лабораторије и свих других активности које могу утицати 
на веродостојност резултата бактериолошке анализе воде; 
-одговоран је за благовремено пријављивање резерви залиха и хемикалија и посуђа за 
бактериолошку анализу воде, односно неисправност опреме која се користи у 
бактериолошкој анализи воде; 
-одговоран је за квалитет и ниво стручне интерпретације добијених резултата; 
-одговоран је за коришћење средстава личне заштите у раду; 
- одговоран је за стручан и савестан рад лабораната микробиолошке анализе; 
-за свој рад непосредно одговара шефу службе за контролу воде; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из: 
       заштите на раду; 
       противпожарне заштите 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
- систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: САНИТАРАЦ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
- присуствује свим интервенцијама које се обављају на водосистему (интервенције на мрежи, 
резервоарима, водоторњу) које могу угрозити квалитет воде; 
- предузима одговарајуће мере и врши стручни надзор у циљу обезбеђивања санитарне 
заштите објеката водоснабдевања; 
-води евиденцију о извршеним интервенцијама на објектима водоснабдевања и предузетим 
мерама за заштиту квалитета воде; 
-организује и води послове периодичног чишћења и дезинфекције резервоара и водоторња, 
по налогу шефа службе за контролу квалитета воде; 
-врши припрему и дозирање дезинфекционог средства и стара се о превентивним мерама 
заштите свих лица која могу доћи у контакт са овим средствима; 
-по налогу шефа службе за контролу квалитета воде организује и води послове санације 
квалитета воде у новоизграђеним објектима водоснабдевања (мрежа, резервоари, водоторањ); 
-проверу ефеката санације и саставља записник о извршеној санацији квалитета воде 
-по налогу шефа службе за контролу квалитета воде предузима одговарајуће мере на 
обезбеђивању прописаног квалитета воде на деловима водоводне мреже где је аналитички 
утврђено одступање од законом прописаног квалитета и предузете мере евиднетира; 
-врши услужне санације квалитета воде за потребе трећих лица, а по њиховом захтеву и по 
завршеној санацији саставља записник и доставља кориснику услуге; 
-организује и упућује на санитарни преглед раднике ЈКП "Водовод-Шабац", који су под 
санитарним надзором  два пута  годишње и систематски преглед једном годишње; 
-организује и врши послове дератизације и дезинсекције објеката водоснабдевања; -
контролише ниво хигијене у објектима изворишта  и примедбе евидентира у за то отворену 
књигу; 
-контролише личну хигијену и понашање радника под санитарним надзором у смислу 
могућег угрожавања квалитета воде, на извориштима и током интервенција на објектима 
водоснабдевања и несавесне раднике пријављује шефу службе за контролу квалитета воде; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
-ВШС (VI степен стручне спреме); 
- инжењер технологије,виша санитарна; 
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УСЛОВИ РАДА:  
-нормални канцеларијски; 
-повремен до чест рад на терену; 
-слаб до средње интензиван физички напор; 
-повремена до честа изложеност дејству отровних хемикалија; 
-сменски рад по пореби; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
- овлашћења која произилазе из описа послова; 
-зауставља радове на објектима водоснабдевања који могу угрозити квалитет воде и о томе 
обавештава шефа службе за контролу квалитета воде; 
-пријављује шефу службе сва лица која својом делатношћу и понашањем могу угрозити 
квалитет воде; 
-пријављује шефу службе лице одговорно за хигијену објеката на извориштима за несавестан 
и немаран рад; 
-пријављује шефу службе за контролу квалитета воде раднике под санитарним надзором који 
се не одазову, из субјективних разлога, обавезном санитарном прегледу; 
- инсистира на предузимању мера за заштиту лица која долазе или могу доћи у контакт са 
дезинфекционим средствима; 
- дезифекциона срестава не користи ако превентивне мере нису обезбеђене и о томе 
обавештава шефа службе за контролу квалитета воде; 
-предлаже мере за подизање нивоа квалитета поверених послова и покреће иницијативу за 
њихово унапређење; 
  
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за обезбеђивање и спровођење свих потребних санитарно хигијенских мера код 
интервенција на објектима водоснабдевања; 
-одговоран је за евидентиране податке које уноси након предузетих интервенција на 
санитарној заштити објеката водоснабдевања; 
-одговоран је за квалитетно обављање послова на санацији квалитета воде у новоизграђеним 
објектима водоснабдевања; 
-одговоран је за периодично организовање санитарних и систематских прегледа радника под 
санитарним надзором; 
-одговоран је за контролу нивоа хигијене на објектима изворишта ; 
-одговоран је за предузимање превентивних мера личне заштите, заштите радника као и 
других лица која могу доћи у контакт са дезинфекционим средствима при раду на терену; 
-непосредна одговорност шефу службе за контролу квалитета воде; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
 -систематски преглед једном годишње; 
-положен возачки испит Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЛАБОРАНТ  ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ У ПРОИЗВОДЊИ ВОДЕ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-контролише квалитет прања посуђа за физичко-хемијску анализу и квалитетно опрано и 
осушено посуђе лагерује на и у лабораторијски сто хемијске лабораторије, а оно друго враћа 
на поновно прање; 
-преузима флаше са узорцима за физичко-хемијску анализу и поставља их по нумеричком 
реду на радну површину лабораторијског стола; 
-поставља редом одговарајуће посуђе за тражену физичко-хемијску анализу донетих узорака 
са терена; 
-сипа у лабораторијско посуђе одговарајуће количине узорака и потребних хемикалија сходно 
упутствима за методе вршења физичко-хемијске анализе (Q3.КК.20-60); 
-врши физичко-хемијску анализу узорака воде, строго се придржавајући упутства за методе 
вршења физичко-хемијске анализе (Q3.КК.20-60); 
-све уочене аномалије у току поступка вршења физичко-хемијске анализе, везане за рад 
опреме и апарата, као и за радне и стандардне растворе, шефу слижбе  и даље ради по 
његовим упутствима; 
-по завршетку анализе, посуђе испира млазом хладне воде и депонује на пулт праонице 
посуђа за физичко-хемијску анализу; 
-обавештава хигијеничара да је посуђе спремно за прање; 
-распрема и чисти радне површине, полице и унутрашњост лабораторијских столова и 
дигестора; 
-периодуично чисти лабораторијски решо и припрема дестиловану воду за растворе и 
испирање посуђа; 
-благовремено пријављује шефу службе недостатак радних и стандардних раствора; 
-по потреби врши узорковање воде за микробиолошку и физичко-хемијску анализу; 
-врши физичко-хемијску анализу воде у погонској лабораторији "Табановић" по распореду 
шефа службе, а према Поступку рада погонске лабораторије "Табановић" (Q2.КК.02); 
-по потреби врши прање лабораторијског посуђа коришћеног у поступку физичко-хемијске 
анализе, али у  континуалном трајању не дужем од 30 дана; 
-благовремено пријављује шефу службе све промене из домена својих послова које би могле 
утицати на квалитет обављања тих послова; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС (IV степен стручне спреме); 
- хемијски техничар  са или без радног искуства; 
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УСЛОВИ РАДА: 
-канцеларијски, повремен рад на терену; 
-честа изложеност хемијским испарењима и агресивним хемикалијама; 
-повремена изложеност доказано канцерогеним хемикалијама; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа послова; 
-предлаже мере за подизање нивоа квалитета поверених послова, рационалније кориштење 
посуђа, опреме и апарата за вршење физичко-хемијске анализе; 
-покреће иницијативу за -унапређење послова из донема своје струке у било ком погледу; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за квалитетну контролу чистоће опраног посуђа за физичко-хемијску анализу 
-одговара за стриктно спровођење метода вршења  физичко-хемијске анализе воде; 
-одговоран је за рационално и пажљиво кориштење лабораторијског посуђа и хемикалија у 
поступку вршења физичко-хемијске анализе; 
-одговоран је за правилно руковање повереном опремом и апаратима који се користе и 
поступку вршења физичко-хемијске анализе, односно опреме за хлорисање (извориште 
"Табановић"); 
-одговоран је за коршћење прописаних  средства личне заштите током обављања поверених 
послова; 
-одговоран је за чистоћу и уредност површина, полица и унутрашњости лабораторијских 
столова и дигестора; 
-одговоран је за благовремено сигнализирање недостајућих раствора и посуђа за вршење 
физичко-хемијске анализе воде; 
-за свој рад   непосредно одговара шефу службе за контролу квалитета воде ; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   
            заштите на раду; 
            противпожарне заштите; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
-систематски преглед једном годишње; 
-положен возачки испит Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
 -стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЛАБОРАНТ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ЦППОВ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-врши узорковање воде и муља са линије воде и линије муља на ППОВ, а по потреби и ван 
ППОВ, на црпним станицама; 
-флаше са узорцима као и неопходно посуђе за физичко-хемијску анализу поставља на радну 
површину лабораторијског стола; 
-врши физичко-хемијску анализу узорака строго се придржавајући упутстава за методе 
вршења физичко-хемијске анализе; 
-све уочене аномалије у току поступка вршења физичко-хемијске анализе, везане за рад 
опреме и апарата пријављује шефу службе за контролу квалитета воде и даље ради по 
његовим упутствима; 
-обрађује и уписује очитане резултате и доставља их шефу службе за контролу квалитета 
воде; 
-распрема и чисти радне површине, полице и унутрашњост лабораторијских столова и 
дигестора; 
-благовремено пријављује шефу службе за контролу квалитета воде недостатак хемикалија; 
-по завршетку анализе врши прање лабораторијског посуђа кориштеног за физичко-хемијску 
анализу; 
-благовремено пријављује шефу лабораторије све промене из домена својих послова које би 
могле утицати на квалитет обављања тих послова; 
-по потреби врши узорковање воде за  физичко-хемијску и бактериолошку анализу; 
- врши прање лабораторијског посуђа кориштеног за бактериолошку анализу; 
-по потреби управља службеним моторним возилом; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
ССС (IV) степен;  
-хемијски техничар са или без радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан  лабораториски рад; 
-теренски рад; 
- повремена изложеност непријатним мирисима; 
- контакт са инфективним материјалом; 
-честа изложеност хемијским испарењима; 
-сменски рад по потреби; 
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ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
-предлаже мере за подизање нивоа квалитета поверених послова, рационалније кориштење 
посуђа, опреме и апарата за вршење физичко-хемијске анализе;  
-покреће иницијативу за -унапређење послова из домена своје струке у било ком погледу; 
 
ОДГОВОРНОСТ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за чистоћу опраног посуђа за физчко-хемијску анализу; 
-одговоран је за стриктно поштовање поступка узораковања; 
-одговаран је за стриктно спровођење метода вршења физичко-хемијске анализе; 
-одоговаран је за рационално и пажљиво кориштење лабораторијског посуђа и хемикалија у 
поступку вршења физичко-хемијске анализе; 
-одговоран је за правилно руковање повереном опремом и апаратима који се користе у 
поступку вршења физичко-хемијске анализе; 
-обавезан  је да користи прописана средства личне заштите током обављања поверених 
послова; 
-одговаран је за чистоћу и уредност површина, полица и унутрашњости лабораторијских 
столова и дигестора; 
-oдговаран је за благовремено сигнализирање недостајућих хемикалија и посуђа за вршење 
физичко-хемијске анализе; 
-за свој рад непосредно  одговара  шефу и руководиоцу службе ЦЦПОВ и шефу службе за 
контролу квалитета воде; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
обука из:   
-заштите на раду; 
-противпожарне заштите; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
-обавезан систематски преглед једном годишње; 
-положен возачки испит Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЛАБОРАНТ БАКТЕРИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ  
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-контролише квалитет прања лабораторијског посуђа за бактериолошку анализу и исто 
лагерује у лабораторијски сто до даљег поступка, а неквалитетно опрано посуђе враћа на 
поновно прање; 
-врши стерилизацију посуђа и подлога за бактериолошку анализу према Упутству за 
стерилизацију посуђа и подлога (Q3.КК.04); 
-припрема подлоге за микробиолошке анализу; 
-прима од узоркивача узорке за бактериолошку анализу воде, врши припреме за засејавање и  
износи засејане и пресејане узорке из термостата, према предвиђеној временској динамици, 
на лабораторијски сто, ради очитавања и по потреби асистира микробиологу при очитавању 
узорака; 
-врши пресејавање узорака након очитавања, по инструкцијама микробиолога, а на основу 
упутства о бактериолошкој анализи (Q3.КК.07-19); 
-пресејане узорке депонује на одлежавање у термостат; 
-лабораторијско посуђе са засејаним и очитаним узорцима депонује на пулт просторије за 
прање посуђа за бактериолошку анализу, као и друго посуђе кориштено за бактериолошку 
анализу и о томе обавештава хигијеничара; 
-одржава чистим и уредним радне површине, полице и унутрашњост лабораторијских 
столова у микробиолошкој лабораторији, као и дигестора; 
-врши дезинфекцију радних површина лабораторијских столова, ватом натопљеном 
алкохолом, пре и после засејавања узорака воде, односно пресејавања; 
-по потреби врши комплетну дезинфекцију површина намештаја у микробиолошкој 
лабораторији и дигестору, кориштењем одговарајућег дезинфекционог средства у виду спреја 
или течности; 
-периодично чисти лабораторијски решо и припрема дестиловану воду за растворе и 
испирање посуђа; 
-благовремено пријављује микробиологу минимум резерви подлога и посуђа за 
бактериологију, као и све врсте уочених кварова на опреми и апаратима који се користе у 
поступку бактериолошке анализе; 
-по потреби врши узорковање воде за  физичко-хемијску и бактериолошку анализу; 
- врши прање лабораторијског посуђа кориштеног за бактериолошку анализу; 
-по потреби управља службеним моторним возилом, 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС -IV степен стручне спреме;   
-медицински лаборант, алтернативно санитарни техничар  ; 
са или без радног искуства ; 
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УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан лабораториски рад; 
-теренски рад по потреби; 
-честа изложеност материјама неугодног мириса; 
-контакт са инфективним материјалом; 
- повремена изложеност хемијским испарењима и агресивним хемикалијама; 
-сменски рад по потреби 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа из описа посла; 
-предлаже мере за подизање нивоа квалитета поверених послова и њихово унапређење у било 
ком погледу; 
-даје сугестије по питању могућих рационализација код кориштења опреме, посуђа и апарата 
који се користе у поступку бактериолошке анализе, а да то не утиче на квалитет посла; -
пријављује све уочене неправилности које могу угрозити квалитетно обављање послова за 
које је задужен, чак и када нису из описа сопствених задужења; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за квалитетну контролу чистоће опраног и осушеног посуђа за бактериолошку 
анализу; 
- одговоран је за стриктну примену Упутства за припрему бактериолошких подлога 
(Q3.КК.03), стерилизацију подлога и посуђа за бактериологију (Q3.KK.04) и вршење 
бактериолошке анализе (Q3.KK.07-19); 
-одговара за савесно и прописано руковање опремом и апаратима који се користе у процесу 
бактериолошке анализе; 
-одговара за одржавање чистоће и уредности лабораторијских столова и дигестора у 
микробиолошкој лабораторији, као и обезбеђивање стерилности радних површина 
лабораторијских столова; 
-одговаран за неблаговремно пријављивање минимума резерви подлога и посуђа за 
бактериолошку анализу, као и уочене неисправности опреме и апарата које користи у оквиру 
поверних послова; 
-обавезан је да користи прописана средства личне заштите током обављања поверених 
послова,за свој рад посредно одговара микробиологу; 
-непосредна одговорност шефу слжбе контроле квалитета воде; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
       - обука из: заштите на раду; 
             противпожарне заштите; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
- обавезан систематски преглед једном годишње; 
-положен возачки испит Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
 
 



33 
 

 
 
НАЗИВ ПОСЛОВА: УЗОРКИВАЧ ВОДЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-свако јутро довози ауто за узорковање из дирекције у круг изворишта "М.Забран"; 
-стара се о чистоћи аута за узорковање и сваку неисправност благовремено пријављује 
одговорном лицу; 
-на основу налога за узорковање врши припрему посуђа и опреме за узорковање; 
-узоркује воду за физичко-хемијску и бактериолошку анализу према упутству Q3.КК.06; 
-допрема узорке у лабораторију и оставља их на  лабораторијским столовима хемијске и 
микробиолошке лабораториј; 
-евидентира податке са терена; 
-по потреби са санитарцем врши конкретне послове дезинфекције; 
-по потреби обавља послове припреме подлога за бактериолошку анализу, стерилизацију 
посуђа и подлога, засејавање и пресејавање узорака воде; 
-благовремено пријављује шефу службе недостатак хемикалија за узорковање и евентуалне 
кварове на опреми коју користи у поступку узорковања; 
-на крају радног времена враћа службени ауто у дирекцију; 
-по потреби управља службеним моторним возилом; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
ССС (IV степен стручне спреме), санитарни техничар;  
-са или без радног искуства; 
- алтернативно-медицински лаборант или хемијски техничар са или без радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан лабораториски рад; 
-теренски рад ; 
-честа изложеност атмосферским утицајума; 
-повремена изложеност утицају агресивних хемикалија, хемијских испарења и материја 
непријатног мириса; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
--овлашћења која произилазе из описа из описа посла; 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова, 
-одговаран је за правилно коришћење службеног аута, његово одржавање у чистом стању и 
благовремено пријављивање уочених неисправности, као и за стање опреме и резервних 
делова који припадају службеном ауту; 
-одговоран је за стриктно поштовање поступка узорковања; 
-одговоран је за веродостојност података са терена које евидентира; 
-обавезан је да користи средства личне заштите на раду; 
-одговоран је за благовремено пријављивање свих промена које могу утицати на квалитет 
послова које обавља; 
-непосредна одговорност  шефу службе контроле квалитрта воде; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:       заштите на раду; 
  противпожарне заштите; 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
 -обавезан систематиски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-организује и руководи радом на производњи и дистрибуцији воде; 
- предлаже и предузима превентивне мере ради спречавања проблема у континуираној и 
квалитетној  производње воде; 
-обавештава руководиоца сектора и директора о насталим проблемима у функционисању у 
производњи воде и предлаже мере у отклањању истих; 
- по предходном обавештењу непосредног руководиоца и директора,налаже затварање 
потисног цевовода по потеби. 
-прати проблематику и води рачуна о уредном и исправном функционисању система за 
производњу воде са изворишта, одређује режим експлоатације бунарских поља и постројења 
са стручном оперативом; 
-учествује у изради програма инвестиционог одржавања и његове реализације; 
-брине о сталној исправности и погонској спремности постројења и објеката за производњу 
воде; 
-води сву прописану евиденцију и извештаје доставља надлежним органима; 
-предлаже мере за усавршавање и инапређење производње и дистрибуције воде; 
-прати и проверава обезбеђење потребне сировине, материјала и резервне делове путем 
наруџбеница; 
-саставља потребне извештаје; 
- организује, контролише и руководи радом радника на изворишту; 
-брине о кадровској потреби из делокруга рада; 
-саставља и предлаже планове одржавања ремонтних машина; 
- организује рад на реализацији планова; 
- саставља план годишњих одмора радника из службе, стара се о правилној примени 
средстава ХТЗ; 
-координира рад помоћних радника на пословима уређења круга Предузећа и пословних 
просторија Предузећа; 
-саставља месецне, кварталне и годишње извештаје производње и дистрибуције воде и 
оперативног СКАДА система и доставља их руководиоцу сектора и шефу службе 
електронског управљања и контроле послова Предузећа; 
-руководилац квалитета у контролном телу за водомере; 
-стара се о функционисању и унапређењу система менаџмента КТ; 
-прати повратне информације корисника улуга КТ; 
-извештава директора о раду КТ; 
-успоставља, документује увођење и одржавање система квалитета у складу са захтевима 
стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17020; 
-стара се о управљању документацијом система квалитета и управљању обрасцима и 
записима; 
-врши контролу корективних мера и управљање записима; 
-врши контролу управљања неусаглашеним контролисањима; 
-стара се о корективним и превентивним мерама и интерним проверама; 
-брине о оцењивању СМ подуговарача/добављача; 
-планирање мера за побољшање система менаџмента, стара се о обуци запослених у области 
обезбеђења СМ; 
-организује интерну провверу СМ; 
-организује преиспитивања СМ; 
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-стара се о управљању документацијом СМ; 
-стара се о управљању записима СМ; 
-у оквиру своје струке учествује и укључује се у планирање и развој исте 
-контролише спровођење мера безбедности; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
врши распоред радника за сваки посао; 
сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и других 
послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања , спровођења и реализацији спроведених јавних набавки и 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима 
по потреби управља службеним моторним возилом; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузћа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
ВСС (VII) степен стручне спреме; 
- дипломирани инжењер технологије, машинства, електротехнике, грађевине или 
дипломирани хемичар; 
- најмање три године радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-сменски рад по потрби; 
- нормалан канцеларијски рад ; 
- теренски рад по потреби; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе. 
-одговоран је за континуитет у производњи воде; 
-одговоран је за квантитет и квалитет произведене воде; 
-одговоран је за функционисање свих објеката изворишта; 
-одговоран је за исправно стање опреме  у објекатима изворишта(бинари,бунарске 
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пумпе,пумпе на потисима, опреме за хлорисање,филтери и друго); 
-непосредна одговорност  директору Предузећа и руководиоцу сектора; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
       противпожарне заштите; 
-потребан санитарни преглед два пута годишње; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОСЛОВОЂА СЛУЖБЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-помаже шефу у организовању и руковођењу радом у служби и мења га по потреби; 
-прати проблематику и води рачуна о уредном и исправном функционисању система за 
производњу воде са изворишта, одређује режим експлоатације бунарских поља и постројења 
са стручном оперативом-у одсуству шефа; 
-обавештава шефа производње воде о насталим проблемима у функционисању у произвидњи 
воде и предлаже мере у отклањању истих; 
-учествује у изради програма инвестиционог одржавања и његове реализације у одсуству 
шефа ; 
-брине о сталној исправности и погонској спремности постројења и објеката за производњу 
воде ; 
-води сву прописану евиденцију, предлаже мере за усавршавање и инапређење производње и 
дистрибуције воде; 
-прати и проверава обезбеђење потребне сировине, материјала и резервне делове путем 
наруџбеница; 
-саставља потребне извештаје, организује, контролише и руководи радом радника на 
изворишту; 
-организује рад на реализацији планова, , стара се о правилној примени средстава ХТЗ; 
-израђује месечне, кварталне и годишње извештаје производње и дистрибуције воде и 
оперативног СКАДА система и доставља их шефу службе; 
-у оквиру своје струке учествује и укључује се у планирање и развој исте; 
-контролише спровођење мера безбедности; 
-обавља послове диспечера по налогу шефа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-отвара и оверава радне налоге; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
ВШС, (VI степен) ; 
-виши стручни радник металске, машинске или електро струке; 
-најмање три године радног искуства у струци ; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцелариски рад; 
-теренски рад по потреби; 
-сменски рад по потеби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно функционисање службе; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
  
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-санитарни преглед два пута годишње; 
-обавезан систематски преглед једном годишње; 
-положен возачки Б категорије; 
 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  профила; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1)  један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: МАШИНИСТА  МАЛИ ЗАБРАН, ТАБАНОВИЋ И ПРЊАВОР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-врши контролу хидромашинских апарата и уређаја; 
-поправља и одржава хлор апарате и комплетан систем за хлорисање; 
 -замењује хлор боце у систему; 
 -поправља вентиле и усисне корпе; 
-ради на одржавању,монтажи и демонтажи пумпи, 
-обавња послове диспечера по потреби; 
- одржава бунарске кућице, инсталације, резервоаре чисте воде; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ  или  ССС машинске  струке; 
- најмање једна година радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у отвореном и затвореном простору; 
 -теренски рад по потреби; 
 -рад на отвореном и затвореном простору; 
- изложеност утицају влаге, буке, непријатних гасова; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
      противпожарне заштите; 
 
-положен возачки испит "Б" категорије; 
-санитарни преглед два пута годишње; 
-обавезан систенатски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
 -стицање знања из области хигијене животних намирница; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЕЛЕКТРИЧАР М.ЗАБРАН, ТАБАНОВИЋ И ПРЊАВОР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
- одржавање електро инсталације на свим објектима водоснабдевања; 
-одржавање електромотора, командних уређаја, сигнализације и аутоматике; 
- врши реконструкцију електроинсталације на објектима; 
-врши надзор на одржавању трафо станице; 
-евидентира све недостатке на електро објектима  и предлаже решења за њехово отклањање; 
-контактира са Предузећем око снабдевања црпних станица ел.енергијом, о чему има посебно 
овлашћење; 
-врши електро одржавање пумпи у бунарским кућицама; 
-обавља послове диспечера по потреби; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
КВ/ВКВ  или ССС електро струке ; 
- најмање једна година радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном и отвореном простор; 
 -теренски рад по потреби; 
-изложеност утицају влаге, буке, непријатних и отровних  гасова и опасности од струјног 
удара; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова;; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 
-обука из:  заштите на раду; 
       противпожарне заштите; 
-положен возачки испит "Б" категорије; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње;  
- обавезан систематски преглед  једном годишње; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ДИСПЕЧЕР МАЛИ ЗАБРАН, ТАБАНОВИЋ И ПРЊАВОР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
- свакодневно при доласку у смену врши увид у књигу диспечера , ради упознавања са 
одвијањем процеса рада у предходној смени; 
-управља технологијом производње воде; 
-врши контролу рада управљачко-рачунарског система; 
-врши очитавање и евидентирање физичких величина процеса производње; 
-рукује ватрогасним апаратима и осталом ХТЗ опремом; 
-обавља затварање потисног вода по примљеном налогу шефа службе; 
-прима и шаље информације у вези процеса производње воде; 
-све промене и кварове евидентира у књигу дежурних; 
-организује и контролише рад сменског електричара; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ  или  ССС машинске или електро струке ; 
- најмање једна година радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
 -незнатан физички напор; 
- изложеност утицају  буке и отровним  гасовима; 
-рад у сменама; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   
               заштите на раду; 
     противпожарне заштите; 
   - потребана обука  за руковање црпних пумпи ; 
              -обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
             - обавезан систематски преглед једном годишње; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (11) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ КРУГА ПРЕДУЗЕЋА И ОБЈЕКАТА 
ПРЕДУЗЕЋА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-ради на свим пословима који подразумевају одржавање чистоће круга Предузећа и других 
објеката Предузећа; 
-ради на одржавању зелених и цветних површина у оквиру Предузећа; 
-ради на оджавању хигијене свих моторних возила у Предузећу; 
-рукује косачицом, тримером, трактором за кошење и косом на мотокултиватору 
-врши истовар приспеле робе у магацин, слагање робе у магацин, на отвореном делу 
магацинског простора и у затвореном делу; 
-обавља послове чишћења магацинског простора (унутрашњег и спољњег дела магацина); 
-ради све друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-НКВ/ПКВ  радник са или без искуства, било ког звања; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
 -рад у затвореном и отвореном простору; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-магационеру; 
 -непосредна одговорност шефу службе ; 
 
  
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (3) три 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: СПРЕМАЧИЦА-ХИГИЈЕНИЧАР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-одржава хигијену у пословним просторијама Предузећа; 
- одржава хигијену у оквиру круга Предузећа; 
-обавезан  је да ради и друге послове из свог делокруга по наређењу непосредно 
претпостављеног; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-НКВ-ПКВ са или без радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореноми и отвореном  простору у и око пословних просторија; 
-изложен утицају загушљиве атмосфере; 
-незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за одржавање хигијене у просторијама; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 
-обука из:  
  заштите на раду; 
             противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:     (2)  
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
-организује рад и руководи радом службе; 
-организује  и контролише рад на пословима редовног и инвестиционог одржавања објеката 
водоснабдевања и одвођења отпадних вода; 
-руководи условима на систематском праћењу стања водоводне и канализационе мреже ;  
-предлаже мере на њиховом редовном и инвестиционом одржавању; 
-врши стручни надзор на пословима реконструкције и изградње објеката водоснабдевања и 
одвођења отпадних вода, које изводе изабрани извођачи радова; 
-у смислу одговорног извођача радова руководи пословима на изградњи објеката водоводне и 
канализационе мреже,када радове изводи ЈКП Водовод Шабац; 
-евидентира све уочене промене на водоводној и канализационој мрежи и податке и предлоге 
доставља руководиоцу техничког сектора; 
-даје потребна стручна решења и детаље; 
-учествује у изради и контроли тендерске документације за набавку радова, услуга и добара 
неопходних за функционисање службе; 
-врши контролу и потписује привремене и окончане ситуације за извршене радове и рачуне за 
утрошене материјале и енергенте неопходне за функционисање службе; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа, планове рада службе , месечне, кварталне и годишње извештаје о раду;  
-саставља план годишњих одмора радника у служби; 
-у случају потребе организује дежурства службе; 
-у оквиру своје струке учествује у планирању и унапређењу рада службе; 
-израда пројектно техничке документације; 
-обезбеђује блиску сарадњу са другим службама Предузећа; 
-води рачуна о квалитативном и квантитативном стању механизације, материјала и опреме и 
енергената како на градилишту тако и у магацину; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања, спровођења  и реализацији јавних набавки и обавезан је да 
познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
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-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВШС или ВСС (VI или VII степен стручне спреме) – дипломирани инжењер  или инжењер 
грађевинске струке;  
- најмање три године радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски,  
-свакодневни рад на терену; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-одговоран је за извршење плана рада службе, 
-одговоран је за спровођење закона о јавним набавкама; 
-одговоран је за спровођење закона и прописа у току извршења радова; 
-одговоран је за безбедност радника службе и материјалних средстава Предузећа,као и трећих 
лица  у току извођења радова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
-обавезан систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-поседовање лиценце; 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих профила; 
-познавање закона и прописа неопходних за рад службе; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОСЛОВОЂА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-по потреби мења шефа службе; 
-врши дефектажу квара; 
-врши анализу квара;  
-стара се о савесном и правилном одржавању алата, требује материјал потребан за посао; 
-стара се о резерви потребног материала у дежурној служби; 
-води потребну документацију о утрошку материајла, уоченим недостацима на мрежи; 
-стара се о квалитету радова, роковима завршетка, утрошку материала; 
-ради  радове на водоводној и канализационој мрежи; 
-саставља месечне извештаје о извршеним пословима и доставља шефу службе; 
-у случају да не располаже техничким и људским ресурсима за отклањање квара, координира 
рад са службом Оперативе или предлаже друге мере за одклањање квара;  
-отвара  радне налоге, уписује опис квара и послова, одређује извршиоце и потребну 
механизацију, одређује потребан материјал и време рада извршиоца и механизације; 
-неупотребљени материјал враћа повратницом у магацин и одговоран је да се замењени 
делови врате у Предузеће; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
- КВ - ВКВ техничке струке ;  
- најмање три године радног  искуства у струци ; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад на отвореном и затвореном простору; 
-незнатан физички напор; 
-теренски рад; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативни функционисање службе; 
--непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  - заштите на раду; 
  - противпожарне заштите; 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње;  
 -систематски  преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих профила; 
-познавање закона и прописа неопходних за рад службе; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ВОДОИНСТАЛАТЕР 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-обавља послове очитавања потрошње воде  и провере очитане потрошње воде; 
-обавља послове на изградњи, одржавању и реконстрикцији водоводне и канализационе 
мреже; 
-ради на замени водомера; 
-изводи радове на монтажи, поправци и замени инсталација и санитарних уређаја у 
становима и другим објектима; 
-ради на ископу и затрпавању ровова приликом изградње , одржавања и реконструкције 
водоводне и канализационе мреже; 
-откопава ровове за интервенције; 
-обавља послове утовара, истовара и разношења материјала; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ техничке струке; 
- најмање једна година радног искуства у струци; 
 
 
УСЛОВИ РАДА 
-рад у отвореном и затвореном простору; 
-знатан физички напор изложеност атмосферским утицајима; 
-изложеност опасностима у саобраћају; 
-теренски рад; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
-одговоран је за правилну примену урађаја и алата којим рукује и примену ХТЗ опреме; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора, шефу службе и пословођи службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  - заштите на раду;   
  - противпожарне заштите; 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
- систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-познавања рада на ручним рачунарима и програма за очитавање потрошње; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   ( 8) осам 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОСЛОВОЂА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-по потреби мења шефа службе ; 
-врши дефектажу квара; 
-врши анализу квара ; 
-стара се о савесном и правилном одржавању алата, требује матерјиал потребан за посао; 
-стара се о резерви потребног материала у дежурној служби; 
-води потребну документацију о утрошку материјала, уоченим недостацима на мрежи; 
-стара се о квалитету радова, роковима завршетка, утрошку материјала; 
-изводи  радове на  канализационој мрежи; 
-саставља месечне извештаје о извршеним пословима и доставља шефу службе; 
-у случају да не располаже техничким и људским ресурсима за отклањање квара, координира 
рад са службом Оперативе или поредлаже друге мере за отклањање квара;  
-отвара  радне налоге, уписује опис квара и послова, одређује извршиоце и потребну 
механизацију, одређује потребан материјал и време рада извршиоца и механизације; 
-неупотребљени материјал враћа повратницом у магацин и одговоран је да се замењени 
делови врате у Предузеће; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећa; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
-ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
- КВ / ВКВ техничке струке; 
- најмање три године радног искуства у струци; 
УСЛОВИ РАДА: 
-канцелариски рад по потреби; 
-рад у затвореном и отвореном простору; 
 -незнатан физички напор и изложеност атмосферском утицају; 
 -теренски рад; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
- обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
 -обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
 - систематски  преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  профила; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: КАНАЛИЗАТОР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-ради на пословима одржавања канализационе мреже; 
-обавља послове на чишћењу сливника, чисти шахтове; 
- обавља послове ручног одгушења канализације; 
-ради на отварању канализационе мреже ради обављања интервенција;  
-ради на одржавањуканализационе мреже у стамбеним зградама; 
-затрпава ископане ровове; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећa; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-НКВ/КВ са или без радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном и отвореном простору; 
-рад на терену; 
- изложен утицају буке, непријатних и отровних гасова,изложен утицају атмосферских 
непогода и опасностима у саобраћају; 
 -знатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
 -одговоран је за правилно и тачно извршавање поверених послова и примени ХТЗ опреме; 
 -непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
. 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-обавезан систематски преглед једном годишње ; 
 -санитарни преглед два пута годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (6)  шест 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ВОЗАЧ ЦИСТЕРНЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА 
 
ОПИС ПОСЛА: 
-управља цистерном високог притиска; 
-одговоран је за управљање и коришћење цистерне и моторног возила у складу са важећим 
саобраћајним прописима; 
-обавља свакодневну контролу возила и уочене недостатке пријављује пословођи машинског 
одржавања и евидентира у путни налог; 
-обавезан је да врши замену уља , ситне поправке на возилу , да одржава чистпћу возила 
помаже групи радника приликом вршења послова; 
- свакодневно обавља преглед возила и уочене недостатке пријављује референту машинског 
одржавања; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
  
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
- КВ/ВКВ возач или ССС ;  
-најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
-ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно руковање возилом,уредно и тачно обављање послова који су му 
поверени; 
-непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
 -теренски рад; 
- изложен утицају буке и опасностима у саобраћају; 
- незнатан физички напор; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-сменски рад по потреби; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 -обавезан систематски преглед једном годишње; 
-положен испит Ц категорије; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (3)  тр 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА ДЕТЕКЦИЈИ И МЕРЕЊУ ГУБИТАКА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
- руковање опремом и возилима на терену; 
- води евиденцију о изведеним активностима на детекцији губитака; 
- проналажење кварова на водоводној мрежи и прикључцима; 
- израда разних врста извештаја; 
 -врши анализу мерених података; 
 -мерење протока и притиска степ бy степ тестовима; 
 -прикупљање осталих теренских података од значаја за детекцију губитака воде; 
 -контрола хидраната и вентила; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
 -дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузћа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ техничке струке или ССС ; 
- најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима;   
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-теренски рад; 
 -повремено канцеларијски; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
- одговоран је за правилно извршавање постављених задатака и руковање средствима која су 
му поверена; 
- непосредна одговорност шефу службе  и пословођи службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
-обука из:  заштите на раду; 
  противпожарне заштите; 
 
 -положен возачки испит "Б" категорије; 
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ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
  
 -физичка спремност за реализацију захтевних задатака на терену; 
-технички обучен за рад на водоводним инсталацијама и са опремом за детекцију губитака 
познавање  рада на програмима Word, Excel ,  Autocad ,  GIS; 
 -технички обучен за рад на водоводним инсталацијама; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА ПРИЈАВИ КВАРОВА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-сарађује са претпостављеним шефом службе; 
-ради на изради техничке документације за реконструкцију и изградњу објеката 
водоснабдевања и одвођења отпадних вода; 
-израђује калкулације за све врсте радова на објектима водоснабдевања; 
-урађене калкулације подноси на увид и контролу; 
-води потребну документацију и евиденцију у вези израђених калкулација; 
-сређује и одлаже техничку документацију; 
-попуњава требовања материјала, обрађује,  одлаже; 
-води књигу евиденције кварова на водоводној и канализационој мрежи; 
-отвара радне налоге за сваки посао и по завршетку комплетира и обрађује; 
-попуњава захтеве странака, прима телефонске пријаве странака и доставља их  у  Технички 
сектор; 
-води евиденцију кварова кварова на водоводној и канализационој мрежи; 
-отвара  радне налоге, уписује опис квара и послова, одређује извршиоце и потребну 
механизацију, одређује потребан материјал и време рада извршиоца и механизације; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС IV степен стручне спреме, грађевински техничар, хидро или друге техничке струке;    
- најмање једна година радног  искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-повремено теренски рад; 
-нормалан  канцеларијски ; 
 -незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
одговоран је за савесно, ажурно и тачно обављање поверених послова; 
непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-познавање  рада на програмима Word, Excel; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: - (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ОПЕРАТИВЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-организује рад и руководи радом службе; 
-руководи пословима на реконструкцији и изградњи објеката водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода, реконструкцији и изградњи прикључака на водоводну и канализациону 
мрежу, и свим другим грађевинским радовима у чијој реализацији је неопходан машински  
и физички рад ; 
-учествује у вршењу надзора на пословима реконструкције и изградње објеката 
водоснабдевања, одвођења отпадних вода, реконструкцији и изградњи прикључака на 
водоводну и канализациону мрежу и других неопходних послова које изводе изабрани 
извођачи радова; 
-учествује у изради и контроли тендерске документације за набавку радова, услуга и добара 
неопходних за функционисање службе; 
-врши контролу привремених и окончаних ситуација за извршене радове као и рачуна за 
утрошене материјале и енергенте неопходне за извршење послова из делатности службе; 

  -саставља и доставља руководиоцу сектора планове рада службе и извештаје о раду; 
-саставља план годишњих одмора радника у служби; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа, планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о раду;  
-води рачуна о обезбеђењу људства, опреме и механизације у току извођења радова; 
-у случају потребе организује дежурну службу; 
-у оквиру своје струке учествује у планирању и унапређењу рада службе; 
-обезбеђује блиску сарадњу са другим службама Предузећа; 
-води рачуна о квалитативном и квантитативном стању механизације, материјала и опреме и 
енергената како на градилишту тако и у магацину;  
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 

услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања, спровођења и реализацији спроведених јавних набавки 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и доставља на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
ВШС / ВСС, инжењер грађевинске струке; 
-најмање три године радног искуства у струци; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
- нормални канцеларијски рад;  
-теренски рад; 
-незнатан физички напор; 
-повремен сменски рад; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе;                             
-одговоран је за извршење плана рада службе; 
-одговоран је за спровођење закона о јавним набавкама; 
-одговоран је за спровођење закона и прописа у току извршења радова; 
-одговоран је за безбедност радника службе и материјалних средстава Предузећа,као и трећих           
лица у току извођења радова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
-обавезан систематски преглед једном годишње; 
-положен испит Б категорије; 
 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОСЛОВОЂА ОПЕРАТИВЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-по потреби мења шефа службе ; 
-врши дефектажу квара; 
-врши анализу квара ; 
-стара се о савесном и правилном одржавању алата, требује материал потребан за посао; 
-стара се о резерви потребног материала у дежурној служби; 
-води потребну документацију о утрошку материала, уоченим недостацима на мрежи; 
-стара се о квалитету радова, роковима завршетка, утрошку материала; 
-ради  радове на водоводној и канализационој мрежи; 
-саставља месечне извештаје о извршеним пословима и доставља шефу службе; 
-у случају да не располаже техничким и људским ресурсима за отклањање квара, координира 
рад у служби Оперативе или поредлаже друге мере за одклањање квара; 
-отвара  радне налоге, уписује опис квара и послова, одређује извршиоце и потребну 
механизацију, одређује потребан материјал и време рада извршиоца и механизације 
неупотребљени материјал враћа повратницом у магацин и одговоран је да се замењени 
делови врате у Предузеће; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује    број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
КВ/ВКВ  водоинсталатер ; 
- најмање три године радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-повремен канцелариски рад; 
-незнатан физички напор; 
-рад на терену; 
-сменски рад по потрби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
-обука из:   заштите на раду; 
  противпожарне заштите; 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње;  
-систематски преглед  једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  профила; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
НАЗИВ ПОСЛОВА: ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ  ВОЗИЛА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-управља теретним моторним возилом за  потребе Предузећа; 
-ради на превозу робе и материјала за потеребе Предузећа. 
-помаже при утовару и истовару  материјала и робе, приликом утовара и истовара на -са 
моторног возила; 
-обавља свакодневну контролу возила и уочене недостатке пријављује пословођи машинског 
одржавања и евидентира у путни налог; 
-обавезан је да врши замену уља , ситне поправке на возилу , да одржава чистоћу возила; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
КВ/ВКВ,   
- најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА:  
-рад на терену; 
-изложен опасностима у саобраћају; 
- незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
-изложен опасностима у саобраћају; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 

 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
-обука из:  заштите на раду; 

            противпожарне заштите; 
-возачка дозвола  „Б“,“Ц“и  „Е“категорије; 
-систематски преглед једном годишње; 

 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА (3) три 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-управља грађевинским машинама (ровокопач, скип, булдозер, компресор и др.); 
-ради на машинском ископу; 
-обавља послове утовара, спуштања бетонских цеви у ров; 
-свакодневно контролише и одржава грађевинску машину (мења уље, подмазује, врши ситне    
поправке) уочене недостатке пријављује пословођи машинског одржавања; 
-води уредну и свакодневну евиденцију о утрошку горива, мазива и др; 
-води дневни извештај о раду; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ руковалац грађевинских машина, 
 са најмање једном годином радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА 
-незнатан физички напор;  
-изложен  утицају буке; 
-рад на терену; 
-изложеност опоасностима у саобраћају; 
-сменски рад по пореби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; -
одговоран је за правилно и квалитетно обављање  послова;  
-одговоран је за средства која су му поверена на руковођење; 
-непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из: заштите на раду; 
      противпожарне заштите; 
-положен возачки испит "Ц" категорије; 
-обавезан  систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (3) три 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОМОЋНИ РАДНИК ОПЕРАТИВЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-ради на ископу и затрпавању ровова приликом монтаже водоводне и канализационе мреже; 
-откопава ровове за интервенције; 
-одржава алат, чисти просторије у служби; 
-обавља послове утовара, истовара и разношења материјала; 
-обавља помоћне послове на одржавању система; 
-дежура по плану Предузећа; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно      
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ПКВ-НКВ радник  
- I/II степен стручне спреме  са или без  радног искуства, 
 
УСЛОВИ РАДА: 
 -знатан физички нaпор; 
- рад на терену; 
- сменски рад по пореби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно и квалитетно обављање  послова ; 
-одговоран је за средства која су му поверена на руковођење,примену ХТЗ опреме; 
 -непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
 - систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (4)  четири 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЗИДАР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-ради на извођењу свих зидарских послова везаних за изградњу објеката водовода и 
канализације; 
-обавља послове на уграђивању бетона, зидању, разупирању, малтерисању, монтажи шахт 
поклопца, тесарске радове, керамичарске и др; 
-ради на пословима спуштања цеви у ровове и помаже приликом монтаже; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ зидар;   
-најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-знатан физички напор  
-изложен атмосферским утицајима; 
-рад на терену; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно извођење послова ; 
-одговоран је за правилну примену алата којим рукује и примену ХТЗ опреме; 
-непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-обавезан  систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- стицање знања из области хигијене животних намирница; 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (2) два 
 
 



67 
 

 
 
НАЗИВ ПОСЛОВА: ВОДОИНСТАЛАТЕР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-Обавља послове очитавања потрошње воде  и провере очитане потрошње воде; 
-обавља послове на изградњи, одржавању и реконстрикцији водоводне и канализационе 
мреже; 
-ради на замени водомера; 
-изводи радове на монтажи, поправци и замени инсталација и санитарних уређаја у 
становима и другим објектима; 
-ради на ископу и затрпавању ровова приликом изградње , одржавања и реконструкције 
водоводне и канализационе мреже; 
-откопава ровове за интервенције; 
-обавља послове утовара, истовара и разношења материјала; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ техничке струке ; 
са најмање једном годином радног искуства ; 
 
УСЛОВИ РАДА 
 
-знатан физички напор  
-изложен атмосферским утицајима; 
-рад на терену; 
-сменски рад по потреби; 
-изложен опасностима у сабраћају; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова. 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
-одговоран је за правилну примену урађаја и алата којим рукује и примену ХТЗ опреме; 
-непосредна одговорност   шефу службе и пословођи службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 
-обука из:    заштите на раду;   
         противпожарне заштите; 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије, 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње ; 
 -систематски преглед једном годишње; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-познавање рада на ручним рачунарима и програма за очитавање потрошње; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (7) седа 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ЕЛЕКТРОМАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-организује и руководи радом службе; 
-прави планове рада, утрошка материјала и резервних делова; 
-кординира рад са шефовима других служби; 
-врши контролу извршених радова; 
-врши контролу набавке материјала и резервних делова по питању цене и квалитета; 
-води евиденцију радног времена и саставља план годишњих одмора службе, 
-доставља податке руководиоцу сектора о утршку материјала, делова, горива и др; 
-даје мишљење руководиоцу сектора при прегледу плана из делокруга службе; 
-помаже руководиоцу сектора при извршавању одлука органа управљања; 
-учествује у припреми података за израду анализа и студија; 
-технички руководилац лабараторије за баждарење водомера; 
-стара се о непристрасном и независном контролисању водомера 
-организује рада у КТ; 
-стара се о обуци и надзору над радом КТ; 
-организација посла у механичарској радионици; 
-контрола квалитета и квантитета извршених послова у механичарској радионици; 
-отварање и ажурирање радних налога о поправци возила; 
-преглед возила и потписивање путних налога о техничкој исправности возила и њихово 
ажурирање; 
-требовање резервних делова за возила и уређаје, потребног  алата, другог потрошног 
материјала и ХТЗ опреме; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле  Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о раду; 
-евидентирање уграђених резервних делова и њихова гаранција; 
-остали послови по налогу непосредног руководиоца; 
-обезбеђује ресурсе(квалификовано особље, адекватна потребна опрема); 
-надзире рад уређаја и опреме Контролног тела и његовог софтвера; 
-примењује стандардне методе контролисања; 
-надзире рад Контролра и верификује извештаје о контролисању; 
-стара се о функционисању и унапређењу система менаџмента контролног тела; 
-покреће поступак за решавање приговора и жалби; 
-управља неусаглашеним контролисањем и преиспитивањима од стране руководства; 
-контрола и обезбеђење услова смештаја, опреме и уређаја; 
-контрола поступања са мерилима која се контролишу; 
-обезбеђење поверљивости информација добијених у току поступка контролисања, 
-извештава директора Предузећа о раду контролног тела; 
-руковођење и координирање рада особља контролног тела; 
-планирање набавке и пријем средстава за рад контролног тела; 
-обавља и друге послове из свог делокруга; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
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услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања,спровођења  реализацији  спроведених јавних набавки и 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС стручна спрема, техничке струке; 
-са најмање три године радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски; 
-незнатан физички напор ; 
-повремени рад на терену; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-одговоран је за извршење плана службе, за резултате рада и организацију службе; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:    заштите на раду; 
         противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  ( 1 ) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОСЛОВОЂА ЕЛЕКТРОМАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-по потреби мења шефа службе ; 
-констатује кварове на возилима и радним машинама по пријавама; 
-врши дефектажу квара моторних возила и радних машина; 
-врши анализу квара моторних возила и радних машина; 
-стара се о савесном и правилном одржавању алата, требује материал потребан за посао; 
-стара се о резерви потребног материала; 
-води потребну документацију о утрошку материјала и горива, уоченим недостацима на 
возилима и радним машинама; 
-стара се о квалитету радова, роковима завршетка, утрошку матерјиала; 
-саставља месечне извештаје о извршеним пословима и доставља шефу службе; 
-отвара  радне налоге, уписује опис квара и послова, одређује извршиоце и потребну 
механизацију, одређује потребан материјал и време рада извршиоца возила и радних машина, 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ или ССС  техничке струке ; 
- најмање три године радног искуства у струци; 
УСЛОВИ РАДА: 
-незнатан физички напор; 
-рад на терену; 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова. 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  профила; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:АУТОМЕХАНИЧАР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-самостална поправка радних машина, теретних и путничких возила; 
-одржавање и сервисирање машина, возила, алата, и опреме; 
-редовни дневни и периодични прегледи возила; 
-давање стручног мишљења о стању возила, врсти отказа и начину њиховог отклањања; 
-остали послови по налогу шефа службе и референта машинског одржавања; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ /ВКВ аутомеханичар;  
-са најмање једном годином радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у радионици и на отвореном,; 
-изложен нечистоћи; 
 -буци и атмосферским падавинама; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран за правилно и благовремено обављање послова; 
-одговоран шефу службе и пословођи службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду 
   противпожарне заштите 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: ( 1 ) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:АУТОЕКТРИЧАР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-одржавање и сервисирање електричних инсталација радних машина, теретних, путничких; -
возила и ситне механизације Предузећа; 
-монтажа и демонтажа електричних агрегата на возилима и радним машинама; 
-контрола стања акумулатора и пуњење истих по потреби; 
-израда плана одржавања акумулатора; 
-остали послови по налогу не посредног руководиоца; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ  аутоелектричар ; 
-са најмање једном годином радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у радиници и на отвореном. 
- изложен нечистоћи, 
- буци и атмосверским падавинама. 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла. 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова.  
 
-одговоран за правилно и благовремено обављање послова, 
-одговоран шефу службе и пословођи службе. 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду 
   противпожарне заштите 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: - ( 1 ) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:БРАВАР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-самостално извођење свих радова браварског профила,по потреби обавља послове вариоца;                         
-радови на одржавању инсталација грејања и проветравања на објектима Предузећа; 
-радови на поправци браварије и металних конструкција; 
-браварски радови за потребе других служби; 
-остали послови по налогу шефа службе; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ ВКВ бравар; 
-са најмање једном годином радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у радионици и на отвореном; 
-зложеност нечистоћи, буци и атмосверским падавинама; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; -
одговоран за правилно и благовремено обављање послова; 
-одговоран шефу службе и пословођи службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   
заштите на раду; 
противпожарне заштите; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: СЕРВИСЕР ВОДОМЕРА 
 
 ОПИС ПОСЛОВА: 
  
-организује посао у баждарници; 
-контролише квалитет и квантитет извршених послова у баждарници; 
-отварање и ажурирање потребне документације; 
-требовање резервних делова потребног  алата, другог потрошног материјала и ХТЗ опреме; 
-евидентирање уграђених резервних делова; 
-дијагностика примљених водомера, 
-поправка, сервисирање и испитивање водомера; 
-складиштење водомера у магацину; 
-по потреби прање и чишћење водомера; 
-остали послови по налогу не посредног руководиоца; 
 -управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима;                
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује   број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 

раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ ВКВ   или  ССС  техничке струке ; 
-најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад  у радионици; 
-изложеност нећистоћама; 
-сменски рад по пореби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова. 
-одговоран за правилно и благовремено обављање послова; 
-непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  ( 2 ) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: КОНТРОЛОР ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-вођење прописане документације контролног тела; 
-испитивање и контролисање воомера; 
-израда зписника о контролисању мерила; 
-оцена усаглашености водомера; 
поступање и чување узорака мерила; 
-обавља испитивања и контролише мерила, планира контролу мерила; 
-анализира и вреднује добијене резултате испитивања и контролисањ; 
-води евиденцију о условима испитивања мерилима; 
-старање о правилном функционисању и одржавању уређаја и опреме контролног тела; 
-старање о одржавању хигијене просторија контролног тела; 
-извештавање техничког руководиоца контролног тела о активностима из свог домена; 
-припремање и разврставање предмета за испитивање и контролисање; 
-припрема радног места и неопходног прибора и опреме за рад; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
 -дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ- ВКВ или ССС  техничке струке; 
- најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима  
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у канцеларији и радионици; 
-сменски рад по потрби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран за правилно и благовремено обављање послова; 
-непосредна одговорност шефу службе и пословођи службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
       противпожарне заштите; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  ( 2 ) два 
 
 



77 
 

 
 
НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ РАЗВОЈА И ИНВЕСТИЦИЈА 
 
ОПИС  ПОСЛОВА: 
 
-организује и руководи и управља радом Службе развоја и инвестиција; 
-води послове инвестиционе градње и самостално разрешава техничке проблеме у оквиру 
труктуре; 
-израђује студије, извештаје и планове развоја ЈКП "Водовод-Шабац"; 
-израда пројектно техничке документације; 
-прати техничке прописе и стручну литературу; 
-стручно се усавршава за потребе ЈКП и учествује у организовању усавршавања радника;    
-стара се о функционисању и усаглашавању  постојећих, са  новим технолошким процесима; 
-предлаже измене  старих и увођење нових технолошких процеса; 
-саставља годишње планове инвестиционих улагања; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле  Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о раду; 
-води пословне контакте са свим Предузећима и институцијама ради извођења       
инвестиционих радова, увођење нових  технологија и остварења планова развоја Предузећа, 
-учествује у изради, разради и реализацији конструктивно- технолошке документације; 
-саставља месечне оперативне планове службе и израђује анализе остварења истих; 
-предлаже развојну политику  органима управљања Предузећа; 
-организује, прикупља и сређује податке о стању водоводног система и система за одвођење  
отпадних вода; 
-сарађује са руководиоцима; 
-обавља и друге послове по налогу директора; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао, 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје Закон 
о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС -VII степен техничке струке;   
- најмање три године радног искуства у струци; 
 
 
 
 УСЛОВИ РАДА 
-нормални канцеларијски; 
-незнатан физички напор; 
-рад на терену по потреби; 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-одговоран је за рад службе и правовремено извршавање задатака из пословне делатности; 
-одговоран је за тачност и ажурност података; 
-непосредна одговорност  директору Предузећа и руководиоцу сектора; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
             противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
-поседовање лиценце за одговорног пројектанта/одговорног извођача; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (један) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ИНЖЕЊЕР У СЛУЖБИ РАЗВОЈА 
 
ОПИС ПОСЛАОВА: 
 
-учествује у изради погодбено-уговорних докумената и уговарању свих инвестиционих 
радова; 
-организује припрему инвестиционо-техничке документације у смислу обезбеђења  
сагласности и дозволе за градњу; 
-предлаже план реализације уговорених радова везаних за инвестициону изградњу и 
реализује усвојен план; 
-у току реализације уговорених радова врши сталну координацију између извођача 
(испоручиоца опреме), надзора и пројектанта у складу са усвојеним планом; 
-контролише финансијско-техничку документацију насталу реализацијом уговорених радова, 
организује њену израду и евиденцију и оверава сва плаћања; 
-израђује све потребне извештаје у току и по завршетку уговорених радова; 
-организује контролна испитивања, катастарска снимања, техничке пријеме и примопредаје 
радова; 
-организује израду и учествује у изради окончаних обрачуна по уговорима; 
-организује и  учествује у пробном раду објекта; 
-по потреби врши директивни надзор над изградњом у оквиру своје струке;   
-по налогу претпостављеног учествује у пословима развоја и пројектовања ; 
-издаје сагласности и техничке услове за израду техничке документације; 
-издаје сагласности и техничке услове за прикључење на јавни водовод и канализацију 
-издаје потребне сагласности Предузећима која обављају послове  изградње ПТТ, електро-
енергетских и других објеката у близини објеката водоснабдевања; 
-прати техничке прописе и стручну литературу, стручно се усавршава за потребе Предузећа,  
-израда пројектно техничке документације; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
 -ВСС -VII степен стручне спреме; 
- грађевински факултет;  
-са најмање једном  годином радног искуства; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан  канцеларијски рад; 
 -повремени рад на терену; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
- обука из: 
  заштите на раду; 
              противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
 - положеним стручним испитом; 
 -лиценца за одговорног пројектанта/одговорног извођача; 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ГЛАВНИ САРАДНИК ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ 
         
ОПИС  ПОСЛОВА: 
 
-води послове инвестиционе градње у оквиру своје струке; 
-пројектује и израђује техничка решења из домена технолошке струке; 
-обавља послове на  истраживању и развоју система водоснабдевања уз праћење и примену 
важећих прописа водећи рачуна о развоју и урбанистичким потребама града у оквиру своје 
струке; 
-реализује и контролише примену нових технолошких процеса и достигнућа како на 
постојећим објектима водоснабдевања тако и на објектима у изградњи; 
-врши контролу и стручни надзор на свим  инвестиционим објектима водоснабдевања и 
одвођења отпадних вода, у оквиру своје струке; 
-проучава стање и употребљивост постојеће водоводне и канализационе мреже и њихове; -
инсталације, уређаје, објекте и предлаже њихову модерницазцију; 
-ради на увођењу и примени средстава за заштиту животне средине када су у питању објекти 
водовода и канализације; 
-усаглашава, а по потреби у оквиру своје струке исправља пројекте за нове инвестиције у 
области водоснабдевања и одвођења отпадних вода; 
-ради на изради и стара се о примени правилника о техничким условима за изградњу и 
одржавање мреже; 
-сарађује са пројектним организацијама; 
-у оквиру своје струке учествује и укључује се у планирање и развој исте; 
-прати техничке прописе и стручну литературу; 
-стручно се усавршава за потребе Предузећа; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећ; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС -VII степен стручне спреме; 
- дипломирани технолог; 
- најмање једна  година  радног искуства у струци;  
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
- повремен излазак на терен; 
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ОВЛАШЋЕЊА: 
-Овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова  -
одговоран је за самостално обављање послова из области унапређења технолошког процеса 
водоснабдевања и одвођења отпадних вода, 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
           -обука из:  заштите на раду 
              противпожарне заштите 
ОСПОСОБЉЕНОСТ; 
-положен стручни испит 
 
           
 
БРОЈ ИЗВШИЛАЦА :(1) један    
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
  
-замењује руководиоца сектора по потреби; 
-организује и руководи радом службе; 
-прати и усмерава рад на изради припремне документације, документације катастра    
инсталације водовода и канализације; 
-доставља податке руководиоцу сектора о утрошку материјала; 
-доставља план оптималних залиха материјала у сарадњи са шефовима других служби, који 
мора да буде магацину; 
-координира са шефовима других служби у циљу организације рада на припреми 
инвестиционих радова, инвестиционог одржавања; 
-усклађује и организује процес рада у служби; 
-даје мишљење руководиоцу сектора при прегледу плана из делокруга службе; 
-помаже руководиоцу сектора при извршавању одлука органа управљања; 
-учествује у припреми података за израду анализа, студија; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о раду;  
-организује израду студијско-истражних радова и одређује извештаје о извршењу месечних 
планова, доставља их руководиоцу сектора; 
-контролише квалитет радова и услуга службе, правовременост, води евиденцију радног 
времена и саставља план годишњих одмора службе; 
-у оквиру своје струке учествује и укључује се у планирање и развој исте; 
-сарадјује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-самостално пројектује техничка решења; 
-врши увид у набавку материјала по питању квалитета; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
сарађје са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и других 
послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-Учествује у поступку јавних набавки ,у планирању, спровођењу и рализацији спроведених 
јавних набавки и обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
- дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
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раду; 
 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: ВСС VII степен стручне спреме, дипломирани   -
грађевински инжењер - хидро смер; 
- најмање три године радног искуства у струци;  
 
УСЛОВИ РАДА: 
- нормалан канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор;  
-повремено рад на терену,  
-обилазак градилишта; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање  службе; 
-одговоран је за извршење плана службе, за резултате рада и организацију службе: 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора ; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
-лиценца одговорног извођача; 
-пасивно знање енглеског језика, активно рада на програмима Word, Excel ,  Autocad; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ГЕОДЕТА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-припрема и обрада документације за пројектовање водоводне и канализационе     мреже; 
успостављање и снимање трасе канализационе и водоводне мреже; 
-исколчавање испројектоване водоводне и канализационе мреже; 
-праћење изградње водоводне и канализационе мреже; 
-пренос пројектоване коте нивелете за канализациону мрежу; 
-снимање изведеног стања водоводне и канализационе мреже; 
-обрада комплетне документације за објекте на бази података снимљених на терену; 
- рад на снимању података на изради и развоју  ГИС- а за потребе водовода и канализације; 
- одређује, координира и руководи тимом за ГИС и уједно је главни оператор ГИС-а, главни 
дминистратор – прикупља податке за потребе ГИС-а и образује исте и за потребе водовода 
бавља геодетска мерења на терену; 
-вођење евиденције о изведеним снимањима објеката и исте уцртава у ситуацију; 
-уцртава све карактеристике у планове водоводне и канализационе мреже на основу брађених 
података снимљених на терену; 
-провођење  снимљених објеката кроз катастарски операт; 
-води евиденцију о врсти уграђеног материјала ,пречницима мреже,дужини,везама и слично; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
-ВСС (VII степен стручне спреме); 
-Геодетски факултет; 
- најмање једна година   радног искуства у струци;  
УСЛОВИ РАДА 
- повремен рад на терену  
нормалан канцеларијски рад 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ : 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно извршавање постављених задатака и руковање средствима која су 
му поверена; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-положеним возачким испитом Б категорије; 
 
ОСПОСОБЊЕНОСТ: 
-познавање  рада на програмима Word, Excel ,  Autocad . Profmap; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1  (један) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИКЉУЧКЕ И ДЕТЕКЦИЈУ,  
ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-сарађује са шефом службе ; 
-учествује у припреми и изради техничке документације за изградњу и реконструкцију 
рикључака на водоводну и канализациону мрежу; 
-учествује у припреми и изради техничке документације за реконструкцију и изградњу 
водоводне и канализационе мреже; 
-врши спецификацију материјала за израду прикључака ; 
-саставља предмере, предрачуне и клакулације цена за израду прикључака; 
-саставља предмере, предрачуне и калкулације цена за изградњу и реконструкцију водоводне 
и канализационе мреже; 
-ради на припреми елемената за узраду динамичких планова; 
-проучава стручну литературу и прати прописе; 
-по потреби води градилиште о чему добија посебно решење; 
-прикупља и обрађује податке за потребе ГИС-а из области пројектовања и изградње 
водоводне и канализационе мреже;  
-црта и изгађује документацију при проектовању; 
-врши припрему за израду и учествује у изради пројеката изведеног стања; 
-у оквиру своје струке учествује у планирању и развоју службе; 
 -управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
- дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС (IV) степен грађевински техничар (хидро или општег смера), 
- најмање три године радног искуства ; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски; 
- повремени теренски рад; 
- незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за ажурно, правилно и тачно обављање поверених послова; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЊЕНОСТ: 
-положен стручни испит ; 
-познавање  рада на програмима Word, Excel, Autocad; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК КАТАСТРА И ГИС-а 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-ради на снимању водоводне и канализационе мреже и кућних прикључака; 
-води комплетну евиденцију о изведеним снимањима и исте уцртава у ситуацију; 
-обрађује комплетну документацију за објекте на бази података снимљених на терену; 
-уцртава све карактеристике у планове водоводне и канализационе мреже, на основу 
снимљених података са терена и постојеће документације; 
-прикупља податке за потребе ГИС-а из области геодезије, на терену и катастру и образује 
исте и за потребе водовода обавља геодетска мерења на терену; 
-сарађује са катастарском службом СО Шабац, доставља податке о изведеним новим 
објектима; 
-води књигу евиденције о врсти уграђеног материјала, пречницима мреже, дужини, везама;                        
-ради на изради статистичких података о постојећој и новоизграђеној мрежи; 
-код изградње нових објеката снима коте; 
-обрађује документацију за пројектовање, сагласности; 
-по потреби дежура у Предузећу; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
-ССС геодетског смера; 
- најмање једна година радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад на терену; 
-повремено канцеларијски;  
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно извршавање постављених задатака и руковање средствима која су 
му поверена; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
- положен возачки испит "Б" категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-познавање  рада на програмима Word, Excel ,  Autocad . Profmap; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: - (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 
ПОСЛОВА ПРЕДУЗЕЋА 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-дефинише циљеве рада службе у складу са потребама Предузећа; 
-прати развој информатичке, телекомуникационе и електроенергетске технологије;  
-планира, организује, координира и контролише остваривање послова и задатака службе; 
-израђује потребне анализе и извештаје и доставља претпостављеном руководиоцу; 
-организује извођење специјалистичке обуке и оспособљавање корисника за коришћење 
рачунарске технике;  
-надзор над постојећом хардверско-софтверском инсталацијом; 
-праћење одржавања опреме покривене уговорима о одржавању; 
-ради на увођењу и стара се о примени Правилника о коришћењу рачунарских, 
телекомуникационих и електроенергетских ресурса; 
-послови на инсталирању, одржавању и повећању поузданости хардвера и софтвера; 
-одржавање и измене лозинки за кориснике рачунарске мреже;  
-редовно обављање послова везаних за ресурсе рачунарског система; (приступ медијима за 
одлагање података, приступ апликацијама и подацима); 
-пружање потребних информација корисницима рачунарског система; 
-специфицирање карактеристика опреме код набавке исте и предлог добављача; 
-сарађује са пројектним организацијама; 
-у случају потребе врши селекцију и предлаже сараднике изван и унутар Предузећа ради -
обављања конкретних задатака који захтевају додатно ангажовање; 
-обавља послове из Документа о подели задужења унутер службе; 
-води карнет службе за све раднике; 
-обавља и друге послове по налогу руководиоца; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања, спровођења иреализацији спроведених јавних набавки и 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена, 
стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећ; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС (VII/1) дипломирани инжењер електротехнике;   
- најмање три године радног искуства у струци на пољу рачунарске технике; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски ; 
- повремени рад на терену;  
- незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 

 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање  службе; 
-одговоран је за рад службе и правовремено извршавање задатака; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора ; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-возачка дозвола Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-поседовање одговарајућих лиценци; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
-пасивно знање енглеског језика; 
-активно познавање оперативих система, WINDOWS;  
 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (један) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РЕФЕРЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И МЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-инсталирање, администрација и развој географског информационог система; 
-инсталирање, администрација и развој  система за моделирање; 
-активно учешће у пројектовању, изради и одржавању система за евиденцију радног времена; 
-активно учешће у пројектовању, изради и одржавању система за праћење возила; 
-активно учешће у пројектовању, изради и одржавању сите-а Предузећа; 
-евиденција, инсталирање и одржавање телекомуникационе инфраструктуре укључујући 
централе и периферну опрему; 
-по потреби врши директивни надзор над изградњом у оквиру своје струке 
тестирање софтвера; 
-координира прикупљање резултата мерења, обрађује и анализира резултате мерења; 
-вођење протокола и евиденција о коришћењу, изменама и допунама база података којима је 
задужен, система за управљање базом података и свему што утиче на исте; 
-израда базе података мањег степена сложености; 
-одржавање база подака којима је задужен; 
-ажурирање база података којима је задужен; 
-опоравак база којима је задужен, након оштећења; 
-решавање текућих проблема везаних за базе података којима је задужен; 
-снимање резервних копија (бацкуп) података; 
-експорт и импорт података и обављање мањих измена према потребама и захтевима за шта 
му се издаје писани налог; 
-припремање извештаја из система за евиденцију радног времена и праћења возила; 
-учествовање у спровођењу специјалистичке обуке корисника; 
-прати техничке прописе и стручну литературу; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВШС VI/1  електро инжењер  ; 
- најмање једна  година радног искуства;  
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски ; 
- повремени рад на терену;  
- незнатан физички напор; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран за рад дела рачунарског система који се односи на Географски Информациони; -
Систем (ГИС), интеграцију података, базе података, мерну технику, интернет технологије и  
моделирање; 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
-одговоран је за  правилну примену уређаја и алата којим рукује; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-возачка дозвола Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
 
-пасивно знање енглеског језика; 
-активно познавање оперативних система, MICROSOFT WINDOWS ; 
-активно познавање програмског језика VISUAL BASIC i ACCESS-a; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (један) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:САРАДНИК ЗА ИНФОРМАТИКУ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-контрола интегритета рачунарског система; 
-послови на инсталирању, одржавању и повећању поузданости хардвера и софтвера; 
-решавање специфичних проблема везаних за радне станице, рачунарску мрежу, мрежне 
штампаче;  
-администрација антивируса и фиреwалл-а; 
-вођење протокола и евиденција о коришћењу, инсталирању, одржавању и стању рачунарске 
опреме 
-управљање маил-овима Предузећа; 
-оперативно ради на примени Правилника о коришћењу рачунарских ресурса; 
-активно учешће у пројектовању, изради и коришћењу система видео надзора Предузећа; 
-вођење протокола и евиденција о коришћењу, изменама и одржавању база података и којима 
је задужен;  
-одржавање база података којима је задужен ; 
-одржавање система за управљање базом података;  
-прављење копија базе података (Бацкуп), на основу утврђених општих правила или 
посебно одобреног поступка од стране шефе службе; 
-опоравак база којима је задужен, након оштећења;  
-решавање текућих проблема корисника у раду са базама којима је задужен;  
-одређивање права корисника и обезбеђивање заштите тајности у односу на податке и 
информације генерисане из базе података, којима је задужен;  
-учествовање у извођењу и извођење специјалистичке обуке корисника за коришћење базе 
података;  
-експорт и импорт података и обављање мањих измена према потребама и захтевима за шта 
му е издаје писани налог; 
-припрема и штампање обрачуна за утрошак воде, према спецификацији финансијског 
сектора, издавање копија рачуна према захтеву; 
-генерисање извештаја из база података којима је задужен, према захтевима претпостављених 
и корисника; 
-обавља послове из документа о подели задужења унутер службе; 
-прати техничке прописе и стручну литературу; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
- дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
-ССС-IV степен; 
- најмање једна година  радног искуства на пословима информатике; 
 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
- повремени рад на терену;    
- незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за рад база података којима управља; 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
-одговоран је за правилну примену урађаја и алата којим рукује; 
-одговоран је за веродостојност генерисаних извештаја и издатих обавештења; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
              противпожарне заштите; 
-Возачка дозвола Б категорије; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-Пасивно знање енглеског језика; 
- активно познавање оперативих система, MICROSOFT WINDOWS; 
- активно познавање MICROSOFT ACCESS-a; 
--активно познавање рада на ручним мобилним рачунарима; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (један) 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ЦППОВ И ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНИХ И 
КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-саставља планове одржавања и реконструкције пумпних станица; 
-врши надзор на одржавању и реконструкцији и контролише настале трошкове; 
-саставља планове набавке материјала за потребе одржавања и реконструкције пумпних 
станица; 
-води уредну евиденцију о раду службе; 
-саставља распоред дежурстава у служби; 
-задужен је за исправан рад и функционисање ЦППОВ и водоводних и канализационих 
црпних станица; 
-обавља контролу процеса; 
-врши подешавање процесних параметара,; 
-координира рад свих запослених на ЦППОВ и водоводних и канализационих црпних 
станица; 
-идентификује кључне операције у раду ЦППОВ и водоводних и канализационих црпних 
станица и стара се о њима;  
-руководи радом постројења и припадајућом опремом у складу са оперативним приручником; 
-задужен је за квалитетно очитавање мерних инструмената као и правилну интерпретацију и 
примену истих; 
-врши идентификацију потенцијалних могућности за повећање ефикасности као и 
имплементацију исте у корист економских бенефита, 
-обавља надзор над радом лабораторије; 
-учествује у успостављању процедура лабораторијског испитивања и планова у складу са 
прописима који су на снази, као  рад и одржавање у складу са приручником; 
-задужен је за успостављање лабораториског дневника,  
-идентификује процесне грешке и усклађује процес, 
-бави се системским ванредним ситуацијама у оквиру процеса; 
-задужен је за одржавање процесне евиденције; 
-бави се стањем залиха хемикалија  као и њиховим наручивањем; 
-извештава руководиоца о стању рада постројења,о неуобичајеном раду постројења, у 
случају измене задатих параметара битних за рад постројења; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о раду; 
-задужен је квалитет излазних параметара из ЦППОВ и водоводних и канализационих 
црпних станица; 
-стара се о залихама материала и алата ,резервних делова и сл. 
координира рад са инжињером ЦППОВ  и одржавања водоводних иканалижационих црпних 
станица ; 
-задужен је за спровођење мера из обалсти безбедности и здравља на раду за све запослене на 
ЦППОВ и водоводним и канализационим црпним станицама; 
-прави месечне и годишње планове за постројење и водоводне и канализационе црпне 
станице; 
-израђује  месечне и годишње извештаје ; 
-учествује у изради плана јавних набавки за постројење; 
води евиденцију тј. књигу месечних зарада за све запослене на ЦППОВ и водоводних и 
канализационих црпних станица; 
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-за свој рад одговара руководиоцу;  
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања, спровођења и реализацији спроведених јавних набавки и 
обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена, 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС -VII степен стручне спреме,техничке струке; 
- најмање три године радног искуства у струци; 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски; 
- повремени рад на терену; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-рад у сменама по потреби; 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање  службе; -
одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-одговоран је за закониту примену: Закона о управљању отпадом; Закона о заштити ваздуха; 
Закона о процени утицаја на животну средину; и других закона и прописа из области животне 
средине; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
 ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду 
   противпожарне заштите 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ИНЖЕЊЕР ЦППОВ И ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНИХ И 
КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-по потреби мења шефа службе; 
-саставља планове одржавања пумпних станица и потребне реконструкције; 
-са шефовима служби у техничком сектору координира рад на одржавању и реконструкцији 
цпних станница; 
-води дневник рада црпних станица; 
-израда месечних, кварталних и годишњих извештаја црпних станица; 
-израда базе података кварова; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-саставља планове одржавања и реконструкције пумпних станица; 
-врши надзор на одржавању и реконструкцији и контролише настале трошкове; 
-саставља планове набавке материјала за потребе одржавања и реконструкције ЦППОВ; 
-саставља распоред дежурстава у служби; 
-задужен је за исправан рад и функционисање ЦППОВ и водоводних и канализационмих 
црпних станица заједно са осталим инжињерима; 
-обавља контролу електро -машинске опреме и уређаја на постројењу; 
-координира  рад са осталим особљем у склопу ЦППОВ  и водоводних и канализационмих 
црпних станица; 
-идентификује кључне операције у раду ЦППОВ и водоводних и канализационмих црпних 
станица и стара се о њима;  
-задужен је за квалитетан рад  припадајуће опреме и уређаја у складу са оперативним 
приручником; 
-задужен је за квалитетно очитавање мерних инструмената као и правилну интерпретацију и 
примену истих; 
-врши идентификацију потенцијалних могућности за повећање ефикасности као и 
имплементацију исте у корист економских бенефита; 
-идентификује грешке у раду електро-машинске опреме,евидентира их и учествује у њиховом 
отклањању; 
-задужен је за електро -машинску радионицу њену функционалност и опремљеност,, 
-бави се стањем резервних делова као и њиховим наручивањем; 
-задужен је за израду евиденције редовног и ванредног одржавања опреме и уређаја ЦППОВ 
и водовоних и канализационих црпних станица; 
-бави се контролом сигурносних уређаја,мосних дизалица,других уређаја за подизање 
терета,као и обезбеђивање потребних атеста за њих,њихову проверу и тестирање; 
-обавља контролу исправности трактора-утоварне машине као и осталих возила у склопу 
ЦППОВ као и о њиховом сервисирању регистрацији и одржавању; 
-учествује у изради планова набавке алата,резервних делова ,горива мазива и сл.,прави 
извештаје о утрошку истих; 
-идентификује процесне грешке и усклађује процес заједно са осталим инжињерима; 
-бави се системским ванредним ситуацијама у оквиру процеса  ЦППОВ и водоводних и 
канализационих црпних станица; 
-израђује  месечне и годишње извештаје са свим кључним елементима; 
 -израда пројектно-техничке документације; 
-за свој рад одговара шефу ЦППОВ и руководиоцу; 
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-отвара  радне налоге, уписује опис квара и послова, одређује извршиоце и потребну 
механизацију, одређује потребан материјал и време рада извршиоца и механизације, 
сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и других 
послова Предузећа; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје Закон 
о ЈН; 
 -управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС -VII степен стручне спреме, техничке струке ; 
- најмање три године радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски;  
-повремени рад на терену; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-рад у сменама по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
 -одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-поседовање одговарајућа лиценце; 
-оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  профила; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:  КОНТРОЛОР ПРОЦЕСА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-одговоран је за вођење процеса на ЦППОВ; 
-обавезан је за индентификацију-познавање стандардних операција на постројењу, 
технолошких,машинских и електро-управлачких; 
-обавља подешавање процесних параметара; 
-врши контролу самог процеса пречишћавања отпадних вода; 
-руководи радом постројења и опремом у складу са оперативним приручником,односно 
упуствима за рад на ЦППОВ; 
-врши очитавање мерних инструмената ,интерпретацију мерних података,њихово 
анализирање,као и корекцију; 
-обавља индентификацију процесних грешака и предузима корективне мере; 
-обавља надзор над радом погонске лабораторије,систематизује резултате 
анализа,контролише их и на бази њих предузима корективне мере; 
-успоставља процедуре лабораторијског испитивања заједно са шефом службе за контролу 
квалитета воде и израђује планове у складу са прописима који су на снази и поатојећом 
Законском регулативом; 
-задужен је за прављење лабораторијских планова у координацији  са шефом лабораторије; 
-задужење за прављење лабораторијског дневника заједно са шефом лабораторије; 
-одговоран је за евиденцију  стања хемикалија и у чествује у иницијацији њиховог 
наручивања; 
-учествује у припреми тендерске документације  за Јавне набавке,поготову у делу техничке 
спецификације заједно са осталим инжињерима; 
-одговоран је за исправно вођење евиденције; 
-израђује месечне и годишње извештаје са свим кључним елементима; 
-учествује у прављењу планова битних за рад ЦППОВ; 
-извештава  шефа и руководиоца у случајевима неуобичајеног рада постројења,промени и 
одступању од циљаних параметара битних за рад ЦППОВ,као и застоја и кварова у самом 
процесу; 
-свакодневно редовно обилази подтројење и извештава шефа службе о функционалности 
опреме и уређаја; 
-бави се системским,ванредним ситуацијама и учествује у отклањању истих заједно са 
осталим особљем; 
-обавезан је да прати литературу и достигнућа из области свог делокруга рада 
индетификује могућности да се повећа ефикасност,као и имплементацију исте уциљу 
економских бенефита;  
-примењује мере и прописе из области безбедности и здравља на раду; 
-за свој рад непосредно одговара шефу погона и руководиоцу сектора; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС -VII степен стручне спреме; 
-дипломирани биолог ,дипломирани технолог, дипломирани хемичар; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски; 
- повремени рад на терену; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-рад у сменама по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 
 
 ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
  противпожарне заштите ; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
  -оспособљеност за организацију и координацију већег броја радника различитих  
профила;                                                            
   
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ЕЛЕКТРИЧАР ЦППОВ И ВОДОВОДНИХ И 
КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-одржавање електроинсталација ниског напона на свим објектима црпних станица; 
 -одржавање моторних погона(командних уређаја, сигнализације и аутоматике);  
-у циљу унапређења евидентира све недостатке  на електроинсталацијама, командним 
уређајима, аутоматици и сигнализацији и шефу службе предлаже решење за њихово 
отклањање; 
-са радником на одржавању водоводних и канализационих црпних станица свакодневно 
обилази црпне станице; 
-сваког задњег дана у месецу, са радником ЕД Шабац врши очитавање мерних група на 
црпним станицама и ЦППОВ ; 
-обавља надзор и превентивно одржавање електро енергетског и телекомуникационог 
система на ЦППОВ; 
-у сарадњи са осталим запосленима ради на одржавању остале опреме; 
-обавезан је да редовно обилази постројење и извештава надређене о стању опреме и 
процеса; 
-прати параметре процеса на СЦАДА-и и по потреби реагује на аларме и /или обавештава о 
њима  инжињера ЦППОВ и одржавња водоводних и канализационих црпних станица; 
-стара се о исправности и правилном раду дизел електричног агрегата и о набавци потребних 
количина горива за њега; 
-стара се о исправности и правилном раду мерне опреме; 
-стара се о исправности и правилном раду телекомуникационог система; 
-стара се о исправности и правилном раду система за дојаву пожара; 
-стара се о исправности и правилном раду противпровалног система; 
-стара се о исправности и правилном раду опреме за грејање и климатизацију; 
-стара се о исправности и правилном раду уличне расвете; 
-води магацин електро опреме и алата; 
-дужан је да прати литературу и примену нових технологија везаних за струку; 
-обавезан је да одржава контакт са произвођачима и сервисима инсталиране опреме; 
-дужан је да користи прописана средства личне заштите; 
-приликом интервенција и дужан је да на видан начин упозори остале запослене о радном 
стању опреме и могућим опасностима; 
-у сарадњи са надређенима обавезан је да направи план одржавања електро опреме; 
-у случају потребе може се упутити на сменски рад, рад ноћу, за време викенда и празника, за 
шта ћему се издати решење; 
-у случају потребе, ако то радни процес захтева дужан је да ради и после радног времена док 
не прођу разлози да такво ангажовање; 
-у случају потребе може се упутити на рад и у друге организационе делове ЈКП "Водовод - 
Шабац" на рад у оквиру струке и ван ње; 
-обавља надзор и превентивно одржавање електро енергетског и телекомуникационог 
система на ЦППОВ; 
-у сарадњи са осталим запосленима ради на одржавању остале опреме; 
-обавезан је да редовно обилази постројење и извештава надређене о стању опреме и  
прати параметре процеса на СКАДА-и и по потреби реагује на аларме и /или обавештава о 
њима процесног инжињера; 
-у сарадњи са надређенима обавезан је да направи план одржавања електро опреме; 
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-у случају потребе, ако то радни процес захтева дужан је да ради и после радног времена док 
не прођу разлози за такво ангажовање; 
-у случају потребе може се упутити на рад и у друге организационе делове ЈКП "Водовод - 
Шабац"  у оквиру струке и ван ње; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС -IV степен стручне спреме, електротехничар; 
-са најмање једном годином радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад на терену; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-незнатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
обука из:  заштите на раду; 
      противпожарне заштите ;  
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ОПЕРАТЕР НА СКАДИ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-обавезан је да обавља сменски рад као и рад ноћу; 
-прати процес на ЦППОВ у складу са оперативним планом; 
-одговара за рад машина и опреме и уређаја у складу са оперативним приручником-
упутством; 
-усклађује транспорт муља до пресе за обезводњавање муља,; 
-усклађује транспорт муља до дигестора; 
-врши очитавање процесних параметара,њихово тумачење и усклађивање; 
-врши тумачење процесних параметара и њихову корелацију која је кључна за добро вођење 
процеса; 
-идентификује процесне грешке и врши њихову корекцију; 
-бави се процесном ванредном проблематиком и учествује у њеном решавању; 
-врши редовне контроле рада ППОВ и (рутинско) редовно одржавање укључујући и -
функционална испитивања у складу са упуством за одржавање; 
-обавља надзор и превентивно одржавање; 
-врши корекцију и усклађивање уређаја и опреме, 
-извештава  инжењера ЦППОВ, у случају недостатка хемикалија,(прати стање),у случају 
неуобичајеног одвијања процеса,у случају промене задатих параметара и др.; 
-о горњем прави и писану белешку тј.уписује у процесни дневник; 
-врши надзор,  преглед и чишћење уређаја и опреме; 
-координира уклањање отпада са решетки и песка на одобрену локацију; 
-уклањање муљног колача на привремено складиште муља; 
-обавља евиденцију транспортних налога за одвожење муља,исто евидентира у току смене у 
процесни дневник; 
-врши повезивање /развезивање електро склопова и ел. Мотора; 
-учествује у решавању проблематике у електроделу постројења; 
-контролише везе склопова панела и мотора као и друге сигналне уређаје; 
-врши надзор над чистоћом постројења и опреме; 
-припрема хемикалије у координацији са инжењером ЦППОВ; 
-контактира са електро и машинским инжењером у случају потребе; 
-припрема сменски извештај са свим кључним елементима у писаној форми кроз 
ткзв.сменски дневник  и верификује га на крају смене својим потписом; 
-примењује мере из безбедности и здравља на раду; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС/ВШС  стручна спрема,техничке струке; 
- са најмање једном годином раднод искуства; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном простору; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-незнатан физички напор; 
-рад у сменама по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
             противпожарне заштите;   
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (4) четири 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЦППОВ  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-обавезан је да обавља послове у сменама; 
-прати процес на ЦППОВ у складу са оперативним планом; 
-одговара за рад машина ,опреме,уређаја , мотора и пумпи у складу са оперативним 
приручником(упутством); 
-врши очитавање појединих процесних параметара,њихово тумачење и усклађивање; 
-врши тумачење процесних параметара и њихову корелацију која је кључна за добро вођење 
процеса; 
-идентификује процесне грешке и врши њихову корекцију, евидентира и упозорава на 
неправилности у раду опреме и уређаја; 
-бави се процесном ванредном проблематиком и учествује у њеном решавању; 
-врши редовне контроле рада ЦППОВ и (рутинско) редовно одржавање укључујући и 
функционална испитивања у складу са упуством за одржавање; 
-обавља надзор и превентивно одржавање мешача, пумпи, дуваљки,скрапера и остале 
машинске опреме; 
-врши корекцију и усклађивање рада пумпи, мотора ,редуктора,решетки осталих уређаја и 
опреме; 
-извештава инжењера ЦППОВ у случају недостатка хемикалија,прати стање у случају 
неуобичајеног одвијања процеса,у случају промене задатих параметара и др.и о истом 
обавештава  машинског инжењера; 
-стара се о  алату,материјалу  и резерним деловима у радионици,  
врши надзор,  преглед и чишћење уређаја и опреме; 
-координира уклањање отпада са решетки и песка на одобрену локацију,; 
-уклањање муљног колача на привремено складиште муља; 
-одговоран је за чистоћу у радионици; 
-врши демонтажу /монтажу пумпи и друге машинске опраме ,као и њихову поравку,односно 
ремонт, 
-учествује у решавању проблематике у машинском делу  постројења; 
-контролише везе склопова панела и мотора као и друге сигналне уређаје; 
-врши надзор над чистоћом постројења и опреме, 
-припрема хемикалије у координацији са  инжињером ЦППОВ; 
-контактира са електро и машинским инжењером у случају потребе; 
-уписује у процесни дневник значајне ставке из свог делокруга рада; 
-примењује мере из безбедности и здравља на раду; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ или ССС техничке струке; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном и отвореном простору;  
- повремена изложеност непријатним мирисима; 
-незнатан физички напор; 
-рад у сменама по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА  
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа 
послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
-обука из:  заштите на раду; 
                        противпожарне заштите ;  
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (5) пет 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДНИХ И 
КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-обавља послове на поправци и одржавању црпних сртаница; 
-свакодневно обилази црпне станице, чисти решетке и води евиденцију, а о уоченим 
недостацима обавештава шефа службе; 
-саставља месечни извештај о раду црпних станица и доставља шефу службе или 
инжењеру ЦППОВ-а и одржавања водоводних и канализационих црпних станица; 
--управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ  водоинсталатер, машинбравар  или ССС техничке струке; 
-једна година радног искуства у струци; 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном и отвореном простору; 
- повремена изложеност непријатним мирисима; 
-незнатан физички напор; 
-рад у сменама по потреби; 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа послова; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање  послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и 
правовремено извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност  шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:       заштите на раду; 
                       противпожарне заштита ; 
-обавезан систематски преглед једном годишње ; 
- санитарни два пута годишње; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (3) три 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ТЕХНИЧАР НА ОБЕЗВОДЊАВАЊУ МУЉА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-обавља рад у првој и другој смени 5 дана у току радне недеље; 
-по потреби зависно од неопходности процеса може му се одредити и рад суботом или 
недељом за који ће му се издати решење; 
-прати рад секције за третман муља који укључује угушћење, обезводњавање као и 
кондиционирање односно стабилизацију муља; 
-усклађује транспорт муља до дигестора као ињегов квантитет и захтевани квалитет; 
-управља и прати рад уређаја склопова и опреме у објекту за обезводњавање муља; 
-задужен је за ефикасно функционисање пумпних агрегата, полимерних 
станица,механичких угушћивача,тракастих филтер преса(„ Белт“преса ) као и осталих 
целина и склопова у секцији за обезводњавање муља; 
-управља СЦАД-ом у оквиру секције,врши контролу очитавање,анализирање и тумачење 
процесних параметара као и њихову корекцију; 
-корекцију врши на бази резултата погонске лабораторије ,очитаних мерних величина као и 
уз договора са процесним инжењером -технологом; 
-у случају поремећаја рада у процесу третмана муља дужан је да ванредно узима узорке и 
иницира њихову анализу; 
-извештава  инжењера ЦППОВ ако се процес необично одвија; 
-извештава такође у случају промене задатих параметара тј. циљаних вредност шефа 
ЦППОВ И руководиоца; 
-о горњем прави и писану белешку уносећи у процесни дневник секције за третман муља; 
-бави се процесним ванредним ситуацијама (проблемима )и учествује у њиховом 
елиминисању и учествује у отклањању кварова; 
-врши свакодневну редовну контролу секције за третман муља укључујући и 
функционална испитивања у складу упутствима за одржавање опреме; 
-обавља надзор и превентивно одржавање; 
-врши преглед,надзор,чишћење целокупне секције за обезводњавање муља као и 
припадајуће опреме; 
-припрема хемикалије у координацији са процесним инжињером ЦППОВ; 
-прати стање залиха  хемикалија тј. полимера као и утрошак истих и о томе извештава 
процесног инжењера ЦППОВ; 
-припрема сменски извештај са свим кључним елементима у писаној форми кроз 
ткзв.сменски дневник односно рапортну свеску; 
-обавезан је да примењује прописе и мере за безбедан рад; 
-примењује мере из области безбедности и здравља на раду; 
-у сталној је комуникацији са СЦАДА-техничарем и међусобно размењују информације о 
процесним параметрима; 
-у свакодневном контакту је са лаборантима како приликом узимања узорака тако и 
повратно по изради лабораторијских извештаја; 
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-за свој рад непосредно шефу ЦППОВ; 
-контактира,размењује информације и сарађује са целокупним техничким особљем 
укључујући и инжењерско особље које ради на ЦППОВ; 
 -управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
--СС/ВШС, IV/VI степен стручне спреме, техничке струке ;  
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном  и отвореном простору; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-незнатан физички напор; 
- рад у сменама по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за организовање и праћење реализације уговорених радова и правовремено 
извршавање поверених задатака; 
-одговоран је за тачност и ажурност података везаних за уговорене радове; 
-непосредна одговорност  шефу службе; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-систематски преглед једном годишње; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ВОЗАЧ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-задужен је за манипулацију обезводњеним муљем; 
-надгледа акумулирање обезводњеног муља врши уклањање муља испод тракастог 
транспортера у привремено одлагалиште за муљ; 
-стара се о рационализацији простора у привременом одлагалишту за муљ; 
-врши утовар обезводњеног муља утоварном машином – трактором у наменске контејнере 
за отпрему муља на депонију; 
-пере,подмазује и превентивно се стара о функционалности утоварне машине према 
упутству; 
-учествује у дислоцирању приликом замене и одржавања опреме и уређаја; 
-по потреби може се упутити и у сменски рад у случају отклањања проблема у раду ППОВ; 
-води евиденцију о утрошку горива и мазива за утоварну машину на месечном и годишњем 
нивоу а све у складу са плановима и извештајима; 
-бавезан је да примењује мере и прописе за безбедан рад у радном окружењу; 
-примењује мере и прописе из области безбедности и здравља на раду; 
-обавештава машинског и процесног инжењера о проблемима и неправилностима у раду 
утоварне машине – трактора; 
-директно је одговоран за свој рад и поступке  инжењеру ЦППОВ; 
-у случају да своје послове обавља у сменском раду за свој рад одговара процесном 
техничару; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ или ССС 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад на терену,  
-изложен опасностима у саобраћају; 
- незнатан физички напор; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-рад у сменама по потреби; 
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ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ  
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно обављање поверених послова;  
-непосердна одговорност шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-возачка дозвола Б категорије; 
-систематски преглед једном годишње; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОМОЋНИ РАДНИК ЦППОВ И ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНИХ 
И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-обавља рад у првој и другој смени 5 радних дана у току недеље, 
-по потреби зависно од потребе процеса може му се одредити и рад суботом и недељом и 
за исти ће му се издати решење; 
-у одређеним околностима може се упутити у  сменски рад при чему се подразумева да ће 
обављати и рад ноћу; 
-обавља послове на поправци и одржавању водоводних и канализационих црпних станица; 
-превасходно је задужен за чистоћу опреме и уређаја као и просторија секције за 
обезводњавање муља; 
-врши свакодневно редовно прање и чишћење уређаја у оквиру секције за третман муља; 
-припрема раствор за стабилизацију муља заједно са осталим радницима; 
-помаже у манипулацији приликом припреме полимера; 
-помаже лаборантима приликом узимања узорака муља за свакодневне редовне и ванредне 
анализе; 
-помаже возачу трактора у припреми трактора за свакодневни рад; 
-чисти и пере, као и уклања муљ испод,око и са самих уређаја у секцији за третман муља; 
-чисти и одржава сливничке канале у привременом складишту за обезводњени муљ; 
-дужан је да информише непосредног претпостављеног око евентуално сваке уочене 
неправилности у раду уређаја, склопова, пумпних агрегата итд; 
-актуелно учествује у припреми и самом отклањању како кварова тако и неправилности у 
раду уређаја  и опреме у самој секцији за обезводњавање муљатако и на целом ЦППОВ 
зависно од потребе тј. Хитности; 
-за свој рад непосредно одговара техничару за обезводњавање муља; 
-обавезан је да примењује прописе и мере за безбедан рад; 
-примењује мере из области безбедности и здравља на раду; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ПКВ/НКВ ; 
  
 
 УСЛОВИ РАДА: 
- рад на терену; 
-повремена изложеност непријатним мирисима; 
-сменски рад ; 
 по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова ; 
-непосредна одговорност  шефу службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите ;  
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: СЕКРЕТАР ПРЕДУЗЕЋА  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-врши проверу и комплетирање потребне документације ради вођења поступка наплате 
потраживања преко надлежних судова или приватних извршитеља и за исправност исте је 
одговоран; 
-по питању наплате потраживања заступа ЈКП »Водовод-Шабац« Шабац,  пред надлежним 
судом и предузима све потребне радње у складу са законом у циљу што успешније и 
рационалније  наплате потраживања; 
-врши утужења; 
-саставља уговоре и решења из свих области рада Предузећа; 
-заступа Предузеће у правном промету; 
-врши неопходну коресподенцију са приватним извршитељима у циљу што ефикасније и 
рационалније наплате;  
-контактира са надлежним државним органима и службама ради обезбеђења неопходних 
података о потрошачима; 
-припрема документацију и пред надлежним судом покреће кривични поступак због 
незаконитог прикључења на водоводну и канализациону мрежу; 
-води предвиђене евиденције и саставља месечне, кварталне и годишње извештаје о 
покренутим поступцима наплате потраживања пред судовима или преко приватних 
извршитеља и исте доставља руководиоцу сектора; 
-по потреби учествује у поступку принудне наплате приликом искључења потрошача са 
водоводне и канализационе мреже; 
-контролише правилну примену нормативних аката и законских прописа у Предузећу; 
-учествује или конкретно обрађује поједина нормативна и друга општа акта и утврђује 
право на јубиларне награде; 
-учествује и обрађује материјале за органе управљања, који се односе на кадровску 
проблематику, по потреби присуствује седницама органа управљања и комисија, ради на 
спровођењу одлука и закључака органа управљања; 
-учествује у спровођењу и планирању ЈН; 
-пружа стручну помоћ радницима; 
-проучава прописе у циљу стручног усавршавања; 
-заступа Предузеће у правном промету, саставља уговоре из свих области рада, врши 
утужења; 
-даје стручно мишљење из делокруга својих послова; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о 
раду;  
-учествује у раду колегијума; 
-отвара радне налоге, уписује време почетка судског спора и број предмета; 
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-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 

-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног. 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:  
-ВСС -VII степен стручне спреме дипломирани правник ; 
-једна година радног искуства ; 
 
УСЛОВИ РАДА:  
-нормални канцеларијски рад; 
 -незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-заступање на суду; 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора ; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
   противпожарне заштите 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен правосудни испит; 
- успостављање и примена система менаџмента квалитетом инструктивни семинар; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-организује и руководи свим пословима из делокруга рачуновоства; 
-прати прописе из области рачуноводства и стара се о њиховој адекватној примрни; 
-прати да ли су правилно контирана сва улазна и излазна документа ; 
-врши редовну контролу књижења по налозима у циљу утврђивања евентуалних грешака и 
отклањања истих; 
-врши израду кварталних извештаја као и свих извештаја који се односе на пружање 
података из књиговодствених евиденција; 
-учествује у изради правилника којима се уређује организација рачуноводства 
рачуноводствене исправе,пословне књиге и контни оквир, пописи, правила вредновања, 
закључивање пословних књига итд; 
-обезбеђује сву недостајућу документацију за књижење уколико примети да недостаје 
документација, обавештава руководиоце служби о сваком уоченом недостатку у 
документацији за књижење;  
-води књиговодство основних средстава аналитички и књижи амортизацију; 
-врши израду образаца завршног рачуна; 
-пружа све књиговодствебне податке неопходне за анализу пословања Предузећа 
уноси књиговодствене . Податке у апликацију МИС која се попуњава за потребе  КФW-а и 
праћање пословања ( биланс успеха, трошкови ел енергије и структура запослених); 
-врши контролу  и усаглашавање ПДВ-а пре слања пореске пријаве; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о 
раду; 
-обавља све послове из делокруга службе у случају одсуства неког од запослених у оквиру 
службе; 
-по позиву присуствује седницама НО Предузећа ; 
-учествује у припреми годишњег пописа имовине и обавеза;  
-врши усаглашавањне обавеза и потраживанања; 
-учествује у изради програма послованаја и извештаја о реализацији програма пословања; 
-обавља неопходну комуникацију са комитентима и банкама; 
-учествује у изради плана јавних набавки; 
-врши електронска плаћања обавеза Предузећа; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
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-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје 
закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављању 
на оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним 
прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС -VII степен стручне спреме дипломирани економиста,   
- најмање три године радног искуства   у струци  
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
 
-Одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативни функционисање службе; 
-одговоран је за тачно и ажурно извршавање поверених послова; 
-одговоран је за законитост у обављању рачуноводствених послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора ; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
                   противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: (1)  један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: КОНТИСТА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-прима од ликвидатора документа која се обрађују и књиговодствено контира: благајне, 
изводе, улазне и излазне фактуре, компензације, пријемнице, а од радника за обрачун 
зарада:  зараде, боловања, накнаде члановима надзорног одбора, накнаде по уговорима о 
делу и уговорима о привременим  пословима; 
-врши контролу стања конта и даје налоге за исправку; 
-даје све потребне податке о пословању Предузећа; 
-врши закључна књижење по годишњем књижењу; 
-мења шефа службе у његовом одсуству; 
-врши пријем докумената, одлагањне извода благајни, улазних и излазних рачуна; 
-учествује у припреми годишњег пописа имовине и обавеза; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена,“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС -IV степен стручне спреме,  економски техничар,  
-најмање једна година радног искуства, 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
ОВЛАШЋЕЊА 
Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за тачно и ажурно извршавање послова које самостално обавља; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 
-обука из:        заштите на раду; 
            противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: КЊИГОВОЂА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-књижи контирана документа и прати стање докумената: благајни, излазних рачуна и 
ситуација, извода по текућим рачунима ( синтетички и аналитички), улазних рачуна и 
ситуација, инвестиционих рачуна, пријемница и требовања итд; 
-врши усаглашавање свих аналитичких конта; 
-прати стање купаца и добављача; 
-врши усаглашавање потраживања и обавеза са купцима и добављачима; 
-води евиденцију ИОС образаца, врши усаглашавањне уплата грађана за прикључке са 
службом развоја; 
-у одсуству контисте врши контирање докумнената; 
-врши усклађивање пореске и књиговодствене евиденције на крају сваког месеца за 
претходни месец; 
-саставља преглед ПДВ-а по свим основама и уноси у образац пореске пријаве 
даје податке о ПДВ евиденцијама; 
-свакодневно усаглашава стање по магацинима у односу на финансијско стање кроз 
књижење требовања, врши њихову обраду и праћење промена по магацинима; 
-води задужење ситног инвентара; 
-води књигу улазних и излазних рачуна; 
-води књиговодство основних средстава аналитички; 
-одлаже прокњижену документацију; 
-учествује у припреми годишњег пописа имовине и обавеза; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ   или ССС  економске струке; 
- најмање једна година радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање послова; -
одговоран је за тачно и ажурно извршавање послова из своје надлежности; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (3) три 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ШЕФ СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-организује, координира и контролише рад службе, 
-ради са странкама у вези спорних питања из делокруге своје службе, 
-саставља месечне, двомесечне, и остале периодичне извештаје о пословању Предузећа у 
складу са захтевом оснивача; 
-саставља кварталне извештаје о реализацији програма пословања Предузећа у складу са 
законом о ЈП; 
-припрема податке, координира рад са руководиоцима сектора и других служби и 
одговоран је за израду годишњег програма пословања са финансијским планом Предузећа 
и годишњег извештаја о пословању у одсуству шефа службе мерења, обрачуна и наплате 
врши обезбеђење средстава за одржавање текуће ликвидности и послове наплате 
потраживања од свих комитената; 
-контролише финансијско техничку документацију насталу реализацијом уговорених 
радова, обавештава руководиоца службе и сектора о сваком уоченом недостатку у 
финансијској документацији, врши сва електронска плаћања обавеза Предузећа а по налогу 
руководиоца  сектора за финансијске опште и правне послове и директора Предузећа, а у 
њиховом одсуству извршног директора Предузећа; 
-одговоран је за примену свих законских прописа који регулишу област финансијског 
пословања; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о 
раду; 
у складу са законским обавезама, а на захтев овлашћених установа и институција., 
припрема и доставља тражене податке о пословању Предузећа; 
-врши усаглашавање обавеза и потраживања; 
-учествује у обрачуну и исплати зарада запослених, накнада и других трошкова; 
-учествује у обављању благајничких послова и ликвидатуре; 
-учествује у пословима електронске обраде и преноса података; 
-учествује у изради плана јавних набавки; 
-обавља све послове из делокруга службе у случају одсуства неког од запослених у оквиру 
службе;  
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
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добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања,спровођења и рализацији спроведених  јавних набавки и 
обавезан је да познаје закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и доставља на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним 
прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС- VII степен, дипломирани економиста  ; 
- најмање три године радниг искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-спровођење одлука директора Предузећа и Надзорног одбора из свог делокруга; 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ 
-одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање  службе; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
-спровођење одлука Надзорног одбора Предузећа; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-звање овлашћени рачуновођа; 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЛИКВИДАТОР 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-проверава финансијску исправност свих улазних и излазних фактура и других докумената 
која подлежу контроли и својим потписом оверава извршену контролу; 
-контролише благајничку документацију, дневник благајне и оверава извршену контролу; 
-израђује налоге за плаћање и доставља их пословним банкама на плаћање; 
-доставља документацију књиговодству на обраду; 
-води комплетну евиденцију плаћања и наплате и саставља извештаје; 
-израђује и одставља предлоге за компензацију;  
-израђује обрачуне припадајућих накнада инкасантима и наплатачима по основу 
наплаћених рачуна и других активности а према важећим одлукама надзорног одбора 
Предузећа; 
-у програм за плаћање уноси податке о улазним рачунима и припрема их за плаћање; 
-у случају одсуства благајника мења благајника и води целокупно благајничко пословање; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-СС -IV степен стручне спреме   економски техничар;  
-најмање једна година радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за благовремено и квалитетно извршавање поверених послова; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:БЛАГАЈНИК 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-води целокупно благајничко пословаје, благајнички дневник и пратеће налоге; 
-врши наплату одн. пријем новца од инкасаната и са издвојених благајничких места, врши 
исплату по свим готовинским видовима; 
-доставља чекове на реализацију, ажурира и предаје дневне пазаре; 
-врши све исплате из благајне по налозима; 
-ради на обрачуну зарада запослених, врши обрачун доприноса на зараде, врши комплетан 
обрачун примања запослених, обрачунава накнаде зарада, обрачунава обуставе по свим 
основама из зарада, обрачунава боловања и путне трошкове; 
-саставља м обрасце за Фонд за пио и одговоран је за њихову благовремену доставу на 
прописаним обрасцима; 
-издаје потврде о висини зарада запослених и води одговарајуће евиденције о исплаћеним 
зарадама; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС -IV степен стручне спреме,економске струке; 
-најмање једна година радног искуства у струци; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно, ажурно и тачно извршавање послова које обавља; 
-непосредна одговорност шефу службе; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
  
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) једа 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: МАГАЦИОНЕР 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-прима набављен материјал, складишти га, шифрује, обележава; 
-издаје материјал по требовању; 
-у образац требовање  уписује име и презиме радника који требује материјал по издатом 
радном налогу; 
-у образац требовање уписује  спецификацију истребованог материјала; 
-повратницом прима неутрошени материјал од радника по обављеном послу 
затвара образац требовања материјала; 
-учествује у формирању документације о набавци материјала; 
-издаје пропуснице за материјла који изађе из магацина; 
-прати неопходне залихе према упутству о минималним залихама; 
-припрема магацин за редован и ванредан попис и учествује у њему; 
-обавља и друге послове из свог делокруге по налогу шефа службе;  
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС -IV степен стручне спреме машинске, грађевинске или економске струке ; 
- најмање једна година радног искуства; 
-да није осуђиван за кривична дела пљачке, проневере фалсификовања јавних и других 
исправа и докумената; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
- нормалан канцеларијски рад; 
-повремен рад  на отвореном простору; 
- незнатан физички напор; 
-повремен сменски рад; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање  послова; 
-као рачунополагач одговоран је за  стање у магацину; 
-непосредна одговораност шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
             противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:ПОМОЋНИК МАГАЦИОНЕРА И АЛАТНИЧАР 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-ради на издавању робе из магацина; 
-врши истовар и утовар робе у магацину, проверава количине и квалитет примљених 
добара; 
-складишти примљени материјал у одгобарајуће магацине; 
-прима неискоришћени материјал (уз повратницу); 
-прати залихе материјала и обавештава шефа службе о стању залиха; 
-одржава магацински простор; 
-учествује у попису роба у магацину; 
-замењује магационера у његовом одсуству; 
-прима алат, издаје га и стара се о његовој чисточи и исправности; 
-води картотеку алата; 
-припрема материјал и робу у магацину за попис; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ПКВ/НКВ II/I степен стручне спреме; 
-  са најмање  једном годином искуства ; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном и отвореном простору; 
-знатан физички напор; 
-сменски рад по потреби; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-нпосредна одговораност шефу службе и магационеру; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
   
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-врши проверу и комплетирање потребне документације ради вођења поступка наплате 
потраживања преко надлежних судова или приватних извршитеља и  одговоран је за 
исправност исте; 
-у одсуству службеника за јавне набавке обрађује и дистрибуира неопходну тендерску 
документацију која је дефинисана на састанцима комисије за ЈН; 
-у одсуству службеника за ЈН  члан је комисија за ЈН; 
-у одсуству службеника за јавне набавке доставља обавештења градској управи о 
започетим ЈН, као и извештаје о реализацији тих ЈН; 
-у одсуству службеника за јавне набавке израђује  извештаје о спроведеним ЈН 
контролише спровођење  правилника о ЈН; 
-саставља уговоре и решења из свих области рада Предузећа; 
-помаже у припреми документације ради добијања потребних дозвола за изградњу и 
реконструкцију водоводне и канализационе мреже; 
-учествује у решавању имовинскоправних односа; 
-прати  прописе; 
-прати токове пословне документације и њихово евидентирање од тренутка уласка у 
Предузеће до момента архивирања докумената; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
-учествује у поступку планирања и спровођења јавних набавки и обавезан је да познаје 
Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени правилника о коришћену идентификационог привеска и достављају на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним 
прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
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-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС- VII степен стручне спреме,дипломирани правник 
-најмање три године радног искуства; 
 
 
УСЛОВИ РАДА 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-одговоран је за  тачно и правилно обављање  послова; 
-одговоран је за законит рад лица за безбедност и здравље на раду и лица за одбрану и 
безбедност на раду; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
ОПИС ПОСЛOВА 
-одговара за законитост спровођење поступака јавних набавки; 
-обрађује и дистрибуира неопходну тендерску документацију која је дефинисана на 
састанцима комисије за ЈН; 
-прибавља налоге за покретање поступака јавних набавки; 
-води евиденцију у вези јавних набавки; 
-стални је  члан  комисија за ЈН;  
-доставља обавештења градској управи о започетим ЈН, као и извештаје о реализацији тих 
ЈН; 
-израђује  извештаје о спроведеним ЈН; 
-одговоран је за  израду правилника о ЈН, предлаже измене правилника у складу са 
законским променама и процедурама у Предузећу, контролише спровођење  правилника о 
ЈН; 
-контролише улазне фактуре, проверава да ли набављена добра, услуге и радови одговарају 
спроведеној ЈН, наводи број ЈН на рачуну и оверава својим потписом улазне рачуне чиме 
потврђује да  набављена добра, услуге или радови  у свему одговарају спроведеној ЈН ( 
цене, врсте добара, услови плаћања итд. ); 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног. 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВШС/ВСС (VI/VII ) степен стручне спреме,правне струке  
-најмање три године радног искуства у струци. 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
-Овлашћења која призилазе из члана 24, Закона о Јавним набавкама; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за тачно и ажурно извршавање послова које самостално обавља; 
-одговоран за законитост поступка Јавних набавки и спровођења Закона о Јавним 
набавкама; 
-непосредна одговорност директору Предузећа руководиоцу сектора и шефу службе ; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НАБАВКЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
-учествује у припреми докуменрације за ЈН; 
-учествује у изради извештаја о ЈН; 
-уговара набавку и испоруку робе и материјала у складу са спроведеним поступцима ЈН, 
контролише да ли је испоручена роба у складу са спроведеним поступком предметне ЈН, и 
потврђује  да  набављена добра, услуге или радови  у свему одговарају спроведеној ЈН; 
-у сарадњи са шефовима других служби планира неопходне количине залиха  материјала  
потребне за функционисање Предузећа; 
-учествује у изради ценовника и калкулација свих услуга; 
-води осигурање имовине и лица Предузећа; 
-у оквиру своје струке учествује у развоју службе; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 

-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС (IV степен стручне спреме), економске струке ; 
- најмање три године радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски ; 
-незнатан физички напор; 
ОВЛАШЋЕЊА: 
Овлашћења која произилазе из описа посла; 
  
ОДГОВОРНОСТ : 
-законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран за  квалитет и квантитет примљене робе; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
                  противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РЕФЕРЕНТ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ И КОМУНИКАЦИЈУ СА 
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОТРОШАЧИМА 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-води матичну евиденцију радника по радним местима и по азбучном реду; 
-води матичну евиденцију приправника, радника који су засновали радни однос на 
одређено време или неодређено, радника у ВЈ, инвалида рада и радника са посебним 
овлашћењима и одговорностима; 
-попуњава службени досије, радничку књижицу и картон радника; 
-припрема молбе и предлоге везане за размештај у оквиру Предузећа, материјале по 
екстерним и интерним огласима и конкурсима; 
-у договору са непосредним руководиоцем утврђује датум одржавања састанака и дневни 
ред, стара се о комплетирању материјала и достављања члановима комисије, 
присуствује састанцима, води записник, формулише одлуке и стара се о њиховом куцања, 
потписивању и достављању или оглашавању; 
-издаје решења радницима о заснивању радног односа, размештању радника, заради, 
годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству, решења о замени, престанку радног 
односа, скраћеном радном времену, прерасподели радног времена; 
-пријављује и одјављује раднике Фонду за пензијско и социјално осигурање; 
-издаје потврде везане за радни однос и радни стаж, прима потребна документа за 
издавање решења о бенефицираном радном стажу, о таквим радницима води евиденцију; 
-припрема спискове за јубиларне награде и уводи их у матичне евиденције, као и друга 
јавна признања и одликовања; 
-обавља технички део посла око комплетирања материјала за седницу Надзорног одбора; 
-стара се о правилном архивирању документације органа управљања; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВШС -VI степен стручне спреме, друштвене струке;  
-са или без радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски; 
-незнатан физички напор; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА  
-Овлашћења која произилазе из описа послова; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-Одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилан и благовремено обављен посао, 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РЕФЕРЕНТ  ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-води евиденцију о хтз опреми и одговоран је за благовремену набавку исте; 
-води евиденцију и одговара за исправност  противпожарних апарата и уређаја за гашење 
пожара, као и за њихово бројно стање; 
-води евиденцију о лекарским прегледима запослених и одговоран је за благовремено 
упућивање запослених на лекарске прегледе; 
-води евиденцију о повредама радника на раду и попуњава повредне листе; 
-припрема акт о процени ризика; 
-спроводи организационе мере о заштити од пожара; 
-води евиденцију и врши контролу у области безбедности и здравља на раду; 
-организује превентивне и периодичне прегледе и испитивање опреме за рад и одговоран је 
за исправност исте; 
-организује превентивна и периодична испитивања услова рада околине; 
-учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и 
здравих услова рада; 
-прати прописе из области безбедности и здравља на раду и одговоран је за примену истих  
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:  
ВШС -VI степен стручне спреме,техничке струке; 
-најмање једна година радног искуства; 
 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
-повремен рад на терену; 
-незнатан физички напор; 
 
 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА: 
- овлашћења која произилазе из описа посла; 
-сарађује и координира рад са Службом медицине рада; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
-положен возачки испит "Б" категорије; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:     (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЛИЦЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
  
-врши послове планирања одбрамбених припрема, послове радне и материјалне обавезе; 
-израђује информације, извештаје и анализе у ванредним ситуацијама, 
-прикупља и припрема податке за израду докумената планова за планирање припрема за 
одбрану, прати промене, уноси у планове, ажурира и руководи  плановима; 
-организација, координација и контрола обезбеђења у Предузећу; 
-кординира рад између пословодства Предузећа и чуварске службе; 
-одлаже и чува војну документацију; 
-са радником I смене  чуварске службе,обезбеђује управну зграду Предузећа; 
-контролише улазак и излазак свих лица у објекте и круг, контролише личне исправе, 
пропуснице, прати време задржавања у кругу и остале промене битне за заштиту објеката; 
-врши  контролу наоружања и муниције; 
-у случају потребе замењује одсутне чуваре објекта у портирници управне зграде у II 
смени; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:  
-ССС -IV степен стручне спреме,техничке струке;  
- најмање једна година радног искуства; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
- нормални канцелариски рад; 
-незнатан физички напор,  
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно и благовремено обављање својих послова;  
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-подобност за обављање послова планирања припрема за одбрану; 
-да поседује сагласност за рад од МУП-а; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:     (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 
 
-евидентира токове пословне документације од тренутка уласка у Предузеће до момента 
архивирања докумената; 
-припрема, заводи и отпрема пошту Предузећа, преко курира доставља по службама; -
архивира пошту, ради на телефонској централи и факсу; 
-успоставља телефонске веза за директора; 
-даје усмене информације телефоном или лично везано за директора; 
-најављује састанке; 
-подноси на потпис сва документа директору и лицима која су овлашћена за потписивање; 
-отвара и заводи налоге за службена путовања; 
-обавља и друге административне послове из делокруга свога рада; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 

-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС -IV степен стручне спреме; 
- друштвене струке, са или без искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно и благовремено обављање својих послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: АРХИВАР - КУРИР 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-врши пријем, преглед, евидентирање, распоређивање, чување и излучивање докумената и 
аката; 
-врши попис докумената за архивирање, завођењем у архивску књигу и на пописана 
документа ставља редне бројеве из архивске књиге; 
-пописана документа и акта ставља у простор архиве намењен тој ОЈ; 
-препис архивксе књиге за протеклу годину обавезно доставља Међуопшптинском 
историјском архиву у Шапцу најкасније до краја текуће године; 
-издаје документа из архиве на реверс; 
-доноси пошту, разноси дописе и рачуне по Предузећима; 
-по истеку рока чувања, архивар сачињава списак докумената која ће се излучити 
поштујући законске прописе и рокове; 
-ради у Комисији за одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистарског 
материјала, сагласно утврђеној листи са роком чувања; 
-по добијеној писменој сагласности Међуопштинског историјског архива, а по усменом 
налогу руководиоца сектора уништава безвредни регистратурски материјал, 
документацију из овог поступка чува у сопственој архиви са роком чувања трајно, као и 
листе категорија регистратурског материјала са назначеним роковима чувања; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕНСТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС  (IV степен стручне спреме), економски техничар-правни смер или гимназија ; 
- најмањеједна година радног искуства; 
  
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-рад у затвореном и отвореном простору;  
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:     (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: КАФЕ КУВАРИЦА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-кува кафе и разноси их по канцеларијама и радионицама; 
-послужује запослене и госте соковима и осталим безалкохолним пићем по поруџбини; 
-одржава хигијену у кухињи, мензи и простору испред мензе; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена,“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ПКВ-НКВ; 
- са или без радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА:   
-рад у затвореном простору; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за квалитетно обављање послова; 
-непосредна одговорност  шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
--обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:     (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ШЕФ СЛУЖБЕ МЕРЕЊА ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-организује и руководи свим пословима у служби, стара се о обезбеђењу материјалних 
средстава и о наменском коришћењу истих; 
-стара се о законској примени прописа и одлука органа управљања, прати примену прописа 
и извештава о истим; 
-саставља месечне, тромесечне и друге извештаје о пословању своје службе; 
-организује и учествује у систематском прикупљању и регистровању свих имовинских 
промена на објектима и власничких односа корисника услуга Предузећа, организује и 
контролише унос и ажурирање података у базе Предузећа; 
-учествује у изради периодичних обрачуна и доставља све потребне податке за израду 
завршног рачуна Предузећа; 
-у одсуству шефа финансијске службе одговоран је за израду годишњег финансијског 
извештаја о пословању Предузећа и програма пословања са финансијским планом; 
-обезбеђује податке за израду годишњег пописа; 
-врши наплату потраживања од купаца;  
-организује одлагање и чување документације из свог сектора; 
-учествује у изради уговора са клијентима, контролише њихову реализацију; 
-саставља правилнике и друга нормативна акта везана за своју службу; 
-одржава радне састанке са сарадницима, инкасантима и наплатачима; 
-прима странке и одлучује о рекламацијама; 
-прати реализацију плана очитавања водомера и саставља месечне извештаје; 
-саставља седмични и месечни план активности службе и израђује извештаје о раду службе 
на седмичном, месечном, кварталном и годишњем нивоу, упоредне извештаје са подацима 
фактурисано-наплаћено и друге извештаје за потребе и по захтеву оснивача; 
-прати рад и израђује извештаје о раду јавних извршитеља и судова у предметима наплате 
потраживања која су предмет рада службе, редовно контактира извршитеље; 
-прати токове документације, уређује њихово евидентирање и обраду, контролише и 
одговоран је за поступање у сваком предмету принудне наплате у складу са законском 
процедуром и роковима; 
-саставља и доставља руководиоцу сектора и шефу службе електронског управљања и 
контроле Предузећа планове рада службе и месечне, кварталне и годишње извештаје о 
раду; 
-отвара и оверава  радне налоге; 
-одобрава набавне  налоге својим потписом; 
-врши распоред радника за сваки посао,сарађује са руководиоцима и шефовима у другим 
секторима у реализацији пројеката и других послова Предузећа; 
-подноси предлог-иницијативу за покретање поступка ЈН у циљу набавке добара ,робе и 
услуга  за оперативно функционисање службе; 
-заједно са руководиоцем сектора дефинише техничке спецификације за јавне набавке 
добара, радова и услуга; 
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-учествује у поступку планирања, спровођења  и реализацији спроведених јавних набавки 
и обавезан је да познаје Закон о ЈН; 
-води евиденцију о присуству запослених на послу и о коришћењу радног времена; 
-стара се о примени Правилника о коришћену идентификационог привеска и доставља на 
оверу руководиоцу сектора спискове запослених са свим подацима о учињеним 
прекршајима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС (VII) степен дипломирани  економиста,;  
- најмање три године радног искуства у струци, 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан  канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа посла. 
-потписивање налога за искључење са водоводне мреже због неплаћања; 
-потписивање налога за утужење потрошача због неплаћања; 
-потписивање рачуна и налога за плаћање везаних за пословање сектора продаје и наплате; 
овлашћења која произилазе из описа посла. 
 
ОДГОВОРНОСТ  
-за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-за спровођење одлука Надзорног одбора; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора; 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
       противпожарне заштите; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-поседује звање овлашћени рачуновођа; 
-положен стручни испит; 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-оспособљеност за организацју и кординацију већег броја радника различитих профила; 
-провера способности усменим разговором на бази постигнутих резултата у досадашњем 
раду; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ  ПОСЛА:САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ  НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-прати стање потраживања од физичких и правних лица; 
-организује наплату потраживања; 
-иницира благовремено покретање поступака принудне наплате како не би дошло до 
застаревања потраживања Предузећа, припрема финансијску документацију неопходну за 
утужења физичких и правних лица; 
-прати у Службеном гласнику РС огласни део – судске огласе и стечајне огласе и подноси 
пријаву потраживања у суд; 
-врши сталну контролу стања дужника и одговоран је за област застарелости потраживања; 
-евидентира судска документа и документа јавних извршитеља у деловоднику сектора, 
формира предмете,  поступа у предметима, пише одговоре, обавештења, дописе, предаје 
документа на даљу обраду, комплетира их и архивира по окончању поступка; 
-прати рад извршитеља и контактира их у вези предмета, води евиденције предмета по 
извршитељима, ради извештаје и анализе рада извршитеља; 
-врши свакодневну комуникацију са физичким и правним лицима дужницима, 
прати и евидентира уплате по пресудама; 
-врши проверу рачуна за плаћање судских такси и трошкова јавних извршитеља; 
-сарађује са Слижбом за електонско управљање и контролу рада Предузећа и службом за  
информатику Градске управе града и координира међусобне активности;  
-непосредно контактира са испоручиоцем софтвера за наплату, иницира измене; -
побољшања квалитета програма и функционалности; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВСС (VII) степен дипломирани  економиста; 
-најмање једна  година радног искуства; 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
-потписивање налога за утужење потрошача због неплаћања; 
-потписивање рачуна и налога за плаћање везаних за пословање сектора продаје и наплате; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ  
-за законито, ефикасно,  функционално и оперативно функционисање службе; 
-за спровођење одлука Надзорног одбора; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду 
   противпожарне заштите 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-успостављање и примена система менаџмента квалитетом; 
-инструктивни семинар; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (2) два 
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НАЗИВ ПОСЛОВА:РЕФЕРЕНТ ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ   

 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-мења шефа службе; 
-организује  очитавање водомера на терену и издавање обавештења грађанима; 
-контролише мерења и преузима податке са уређаја; 
-уноси стање водомера које пријављују самочитачи; 
-проверава очитана стања и по потреби издаје налоге за проверу и контролу на терену 
-врши по потреби исправку читачких листа; 
-уноси податке у НИС – информациони софтвер за управљање из свог делокруга рада; 
-стара се о техничкој и законској исправности водомера, издаје налоге за редовну и 
ванредну замену водомера; 
-региструје нове водомере и у програму исправља податке приликом замене водомера о 
стањима и осталим битним карактеристикама ( профил, произвођач, датум до када је 
баждарен, врста механизма, ) а на основу понуде за регистрацију водомера и записника о 
замени водомера; 
-региструје нова мерна места и уноси податке везане за њих; 
-региструје нове потрошаче са свим битним подацима; 
-врши промене власништва у бази и све измене везане за добијене податке о имовинским и 
другим променама; 
-прикупља и евидентира рекламације, учествује у разматрању и решавању рекламација; -
предлаже мере за њихово решење; 
-врши месечни обрачун услуга по категоријама потрошача; 
-припрема и штампа рачуне за утрошену воду; 
-учествује у наплати потраживања, посебно код спорних или тешко наплативих; 
-учествује у изради спискова потрошача за утужење и искључење; 
-организује послове штампе и расподеле масовних опомена и обавештења корисницима 
-израђује извештаје из база података Предузећа о фактурисаној потрошњи, броју 
потрошача, категоријама потрошача, стању и исправности водомера итд; 
-дневно извештава надлежне службе у Предузећу о свим неправилностима и кваровима на 
водоводној мрежи које уоче читачи водомера; 
-евидентира и документује податке о нелегалној потрошњи и о томе извештава надлежне 
службе у Предузећу; 
-учествује у изради и пружању свих података из своје надлежности у изради анализа 
пословања; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
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-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-VI степен стручне спреме,техничке струке; 
-са најмање једном годином радног искуства; 
 
 
УСЛОВИ РАДА 
-нормалан канцелариски рад;    
-незнатан физички напор;  
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-непосредна одговорност руководиоцу сектора и шефу службе; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите;  
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
- вештина у опхођењу са људима; 
-добре комуникацијске способности-познавања рада    на рачунарима   који раде под 
оперативним системом WINDOWS и апликативним софтвером OFFICE PROFESSIONAL и 
софтвером за аутоматизацију очитавање и наплату комуналних услуга;   
-познавања рада на ручним рачунарима и програма за очитавање потрошње; 
 
 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један  
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОТРОШАЧА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-обавља послове регистрације потрошача; 
-издаје налоге за проверу очитане потрошње на терену; 
-врши исправку читачких листа након провере очитане потрошње; 
-обавља послове пријема , класификације и евидентирања рекламација; 
-упућује рекламације на решавање надлежним службама; 
-иницира благовремено покретање поступака принудне наплате како не би дошло до 
застаревања потраживања Предузећа, припрема финансијску документацију неопходну за 
утужења физичких и правних лица; 
-прати у Службеном гласнику РС огласни део – судске огласе и стечајне огласе и подноси 
пријаву потраживања у суд; 
-припрема финансијске извештаје неопходне за суђења; 
-прати и евидентира уплате по пресудама;  
-врши проверу рачуна за плаћање судских такси и трошкова јавних извршитеља; 
-врши сталну контролу стања дужника; 
-ради послове књижења уплата – извода и благајни по потреби, компензација, субвенција, 
спецификација, судских такси и трошкова јавних извршитеља; 
-ажурира податке о власништву над објектима, уноси уговоре о испоруци воде, 
-по потреби врши раздвајање и поделу рачуна; 
-евидентира судска документа и документа јавних извршитеља у деловоднику сектора, 
формира предмете,  поступа у предметима, пише одговоре, обавештења, дописе, предаје 
документа на даљу обраду, комплетира их и архивира по окончању поступка; 
-прати рад извршитеља и контактира их у вези предмета;  
-води евиденције предмета по извршитељима, ради извештаје и анализе рада извршитеља; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављено; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-VI степен стручне спреме,економске струке; 
-са најмање једном годином радног искуства; 
 
 
 
УСЛОВИ РАДА 
-нормалан  канцеларијски рад; 
- прилагођен за рад са странкама преко шалтера; 
-незнатан физички напор; 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
-одговоран је покретање поступка рекламације; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
 

 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:    заштите на раду; 
    противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ: 
-вештина у опхођењу са људима и добре комуникацијске способности 
-познавања рада на рачунарима који раде под оперативним системом WINDOWS и 
апликативним софтвером OFFICE PROFESSIONAL и софтвером за аутоматизацију 
очитавања и наплате комуналних услуга 
-познавање рада на ручним рачунарима и програмима за обрачун потрошње 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА И 
ОДНОСЕ СА ПОТРОШАЧИМА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-прати стање потраживања од физичких и правних лица; 
-организује наплату потраживања; 
-издаје опомене, обавештења и налоге за искључење и поступке принудне наплате; 
-врши свакодневну комуникацију са физичким и правним лицима дужницима; 
-усаглашава стање са картица корисника са правним лицима и шаље ИОС обрасце, 
иницира благовремено покретање поступака принудне наплате како не би дошло до 
застаревања потраживања Предузећа, припрема финансијску документацију неопходну за 
утужење физичких и правних лица; 
-прати у Службеном гласнику РС огласни део – судске огласе и стечајне огласе и подноси 
пријаву потраживања  у  суд; 
-припрема спецификације дужника за утужење и врши проверу документације за утужење 
евидентира судска документа и документа јавних извршитеља у деловоднику сектора, 
формира предмете,  поступа у предметима, пише одговоре, обавештења, дописе, предаје 
документа на даљу обраду, комплетира их и архивира по окончању поступка; 
-прати рад извршитеља и контактира их у вези предмета; 
-води евиденције предмета по извршитељима, ради извештаје и анализе рада извршитеља; 
-врши проверу рачуна и оверава рачуне за плаћање судских такси и трошкова извршитеља; 
-прати уплате по утужењима: 
-врши све потребне анализе дужника; 
-обавља послове књижења; 
-саставља извештаје и анализе везане за потраживања од физичких и правних лица; 
-ради са странкама, издаје налоге за проверу повећане потрошње; 
-по потреби уноси читачке листе; 
-врши измене података о власништву на објектима; 
-по потреби врши раздвајање и поделу рачуна; 
-обавља комуникацију са издвојеним наплатним местима, радницима на терену-инкасанти, 
читачи, радници на искључењу; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
-уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
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ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС- IV степен стручне спреме,економске струке 
-са најмање једном годином радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
  
ОВЛАШЋЕЊА: 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
-спровођење одлука Надзорног одбора из свог делокруга; 
 
ОДГОВОРНОСТ  
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
             противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РЕФЕРЕНТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-припрема обавештења и опомене за потрошаче дужнике и налоге за искључења; 
-организује рад на терену екипа за проверу потрошача, наплату, поделу опомена и 
обавештења и исључења потрошача; 
-израђује налоге за поновно укључење; 
-одговоран је за задужење потрошача за трошкове искључења и поновног укључења и 
обрачуне доставља на књижење; 
-врши анализу наплаћених потраживања по налозима и израђује извештаје о реализацији 
налога на терену; 
-присуствује пописима, процени и продаји имовине у поступцима принудне наплате коју 
врше јавни извршитељи; 
-предлаже и припрема закључење уговора о репрограму са дужницима; 
-књижи репрограме и по потреби благајне; 
-дистрибуира рачуне инкасантима;  
-врши анализу дуговања потрошача и доставља извештај о дужницима; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ВШС- VI степен стручне спреме, економске или техничке струке ;  
-најмање једна година радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан  канцеларијски рад; 
 -незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
 
-одговоран је за обављање поверених  послова које обавља, за новчана средства која у току 
дана инкасира; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-врши разношење опомена, обавештења корисницима; 
-по потреби врши раздвајање рачуна, разношење и наплату; 
-на терену обавља контролу утрошака воде по рекламацијама грађана; 
-обавља послове наплате рачуна за воду; 
-присуствује пописима, процени и продаји имовине у поступцима принудне наплате коју 
врше јавни извршитељи; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС – IV степен стручне спреме, друштвене или техничке струке;  
- најмање једна година радног искуства; . 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормални канцеларијски рад; 
- незнатан физички напор; 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за обављање поверених  послова које обавља, за новчана средства која у току 
дана инкасира; 
-непосредна одговорност шефу службе финансијске оперативе ; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
  противпожарне заштите; 
  
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:    (1)  
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НАЗИВ ПОСЛОВА: РАДНИК НА ОБРАЧУНУ УСЛУГА  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-обавља послове месечног књижења задужења по рачунима и уплатама грађана и предатим 
пазарима; 
-саставља коначан обрачун утрошка воде; 
-ради са странкама, пружа обавештења у вези задужења; 
-саставља све потребне извештаје и евиденције из свог делокруга; 
-врши пријем и обавља решавање рекламација за непрокњижене уплате; 
-врши пријем стања самочитача; 
-врши све врсте књижење-компензације, субвенције, спецификације; 
-врши дистрибуцију рачуна за воду (раздвајање и подела); 
-уноси нове податке у систем ( уговори о испоруци воде); 
-сасатавља спискове за принудну наплату и обезбеђује потребну документацију за 
покретање поступка пред надлежним судом или јавним извршитељем; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог, 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ССС  IV степен стручне спреме, техничке или друштвене  струке; 
- најмање једна година радног искуства; 
 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан  канцеларијски рад; 
-незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно, ажурно и тачно извршавање послова које обавља; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
 
 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ   
-манипулација рачунима, разумевање и тумачење рачуна; 
 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
             противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОБРАЧУНУ УСЛУГА  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
 
-припрема финансијску документацију за утужење физичких и правних лица, а према 
захтеву референта за регистрацију потрошача; 
-обавља послове пријема, врши класификацију и евидентирање рекламација и регистрације 
потрошача; 
-издаје налоге за проверу очитане потрошње на терену, врши исправке читачких листа; 
-упућује рекламације на решаванње надлежним службама; 
-обавља послове месечног књижења задужења по рачунима и уплатама грађана; 
-ради са странкама, пружа обавештења у вези задужења; 
-учествује у припреми документације за покретање поступка пред надлежним судом или 
јавним извршитељима; 
-израђује предлоге за извршења у поступку принудне наплате; 
-израђује рачуне, сторнира рачуне, води евиденцију у књизу о налозима, предаје 
књиговодству на књижење; 
-израђује све врсте рачуна, предрачуна, обавештења, тужбе, жалбе, овлашћења, пријаве 
суду, комори извршитеља списак дужника за утужење; 
-одлаже предмете и врши њихово архивирање; 
-припрема за достављање поштом рачуне за утрошак воде; 
-сарађује са руководиоцима и шефовима у другим секторима у реализацији пројеката и 
других послова Предузећа; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-ПКВ (II степен стручне спреме,дактилограф) ; 
-најмање једна година радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
- нормалан  канцеларијски рад; 
- незнатан  физички напор; 
 
 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за ажурно и тачно обављање послова из свог делокруга; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:  заштите на раду; 
  противпожарне заштите; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (1) један 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: ЧИТАЧ ВОДОМЕРА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-свакодневно очитавање водомера на основу плана и дневне норме; 
-рад на ручним ПДА рачунарима, 
-пријава свих уочених неправилности и кварова на водоводној мрежи; 
-провера очитаних стања на терену; 
-проналажење и евиденција и пријава нелегалних потрошача;  
-обележавање мерних места и монтажа пломби на водомерима; 
-подела опомена, обавештења и флајера; 
-контрола искључених потрошача; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно -
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ   или ССС  техничке струке;  
- најмање једна година радног искуства; 
 
 
 
УСЛОВИ РАДА 
-рад на терену 
-незнатан физички напор  
-изложен атмосферским утицајима, 
-сменски рад по потреби; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
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ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
 
 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за правилно обављање послова у служби; 
 
-непосредна одговорност шефу службе и руководиоцу сектора; 
 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
-обавезан положен возачки испит "Б" категорије; 
-обавезан санитарни преглед два пута годишње; 
 -систематски преглед једном годишње; 
ОСПОСОБЉЕНОСТ:  
-стицање знања из области хигијене животних намирница; 
-познавања рада на ручним рачунарима и програма за очитавање потрошње; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:   (5) пет 
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НАЗИВ ПОСЛОВА: НАПЛАТАЧ НА ИЗДВОЈЕНИМ БЛАГАЈНИЧКИМ МЕСТИМА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-организовање рада благајне; 
-наплата рачуна за воду и услуга других јавних Предузећа; 
-предаја пазара,по потреби у пословну банку; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
-дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ или ССС друштвене или  техничке струке ; 
-најмање једна година радног искуства ;  
УСЛОВИ РАДА: 
-нормаланканцеларијски рад; 
- незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за обављање поверених  послова које обавља, за новчана средства која у току 
дана инкасира; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду; 
   противпожарне заштите; 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ  : 
- манипулација рачунима, разумевање и тумачење рачуна; 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (3) три 



167 
 

 
 
НАЗИВ ПОСЛОВА: НАПЛАТАЧ НА ШАЛТЕРУ ПРЕДУЗЕЋА 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
-књжење благајни,дневних уплара и репрограма; 
-праћење и анализа закључених репрограма; 
-склапање уговора о испоруци воде и уношење у систем задужења,унос и ажурирање; -
одатака о власништву корисника на објекту; 
-пријем уплата по рачунима за воду и ратама за прикључак воде и канализације; 
-наплата по понудама преко фискалне касе; 
-пријем података о стању водомера код самочитача; 
-измена броја чланова у кућним саветима; 
по потрби врши раздвајање рачуна разношење и наплату; 
-управља и  користи службено моторно возило у складу са важећим саобраћајним 
прописима; 
-преузима радни налог; 
-попуњава путни налог за службено моторно возило и у рубрику „Напомена“ обавезно 
уписује број радног налога за који је везан путни налог; 
дужан је да поштује важеће правилнике и процедуре Предузећа; 
-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредно претпостављеног; 
-обавезан је да ради дуже од пуног радног времена у случајевима предвиђеним Законом о 
раду; 
 
ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: 
-КВ/ВКВ   или   ССС друштвене или техничке струке;  
-најмање једна годиног радног искуства; 
 
УСЛОВИ РАДА: 
-нормалан  канцеларијски рад; 
- незнатан физички напор; 
 
ОВЛАШЋЕЊА 
-Овлашћења која произилазе из описа посла; 
 
ОДГОВОРНОСТ У РАДУ: 
-одговорност за законито, ефикасно функционално и оперативно обављање описа послова; 
-одговоран је за обављање поверених  послова које обавља, за новчана средства која у току 
дана инкасира; 
-непосредна одговорност шефу службе ; 
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ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
-обука из:   заштите на раду 
   противпожарне заштите 
 
ОСПОСОБЉЕНОСТ   
-за манипулације рачунима, разумевање и тумачење рачуна 
 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:  (2) два 
 
 
 
               
         

 
 


