


Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

На основу члана 24. став 4. Закона о раду ("Сл.гласник РС"  24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013,  75/2014,  13/2017,  113/17  и  95/18),  члана  26.  став  1.  тачка  12.  Закона  о  јавним
предузећима ("Сл.гласник РС"  15/16 и 88/19) и члана 50. став 1. тачка 13. Статута Јавног
комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице од 31. окт 2016. године

директор организације доноси

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

I Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова (даље: правилник), уређују се код 
послодавца:

 организациони делови,

 назив и опис послова,

 врста и степен стручне спреме, односно образовање за обављање послова, 

 посебни услови за обављање послова,

 послови на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (Сл.Гласник РС 
број 105/03….23/08) и

 потребан број извршилаца за свако радно место. 

Члан 2.

Организациони делови и систематизација послова и радних места утврђују се у складу са
потребама и плановима рада послодавца.

У случају економских, технолошких и организационих промена код послодавца, могу се
укидати  постојећи  послови  и  уводити  нови  послови  и  радна  места,  као  и  повећавати  и
смањивати број извшилаца у складу са актом којим се утврђује максимални број запослених
у јавном сектору.

Промена се у смислу става 2. овог члана врше путем измена и допуна овог правилника
или доношењем новог правилника. 

Члан 3.

Ради обављања послова радног места који су утврђени овим правилником послодавац и 
запослени закључују уговор о раду.

Распоређивање запослених ради обављања послова радног места врши се решењем.
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Основним одредбама може се уредити и начин заснивања радног односа, обавеза 
расписивања конкурса и слично.

II Организациони делови 

Члан 4.

Организационе делове послодавац образује  на  основу сродних послова који  се  у том
организационом делу обављају.

Послодавац образује организационе делове, и то,  радне јединце и службе:

 раднa јединицa градњa;

 раднa јединицa асфалтно-бетонскa базa;

 раднa јединицa  каменолом;

 раднa јединицa  грађевинскa механизацијa, транспорт и одржавањe;

 финансијскa службa;

 комерцијалнa службa и

 општa службa.

Члан 5.

У оквиру организационих делова систематизовани су послови приказани у Табели 1. која 
је саставни део овог правилника.

Члан 6.
Послови утврђени овим правилником систематизовани су према сложености, сродности

и другим условима потребним за њихово обављање у оквиру организационих делова.

Послови имају свој: редни број, назив, шифру и опис посла.

Шифра и назив послова одређен је  према Одлуци о јединственом кодексу шифара за
уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Радне јединицени гласник
РС" 56/18 и 101/20).

Опис послова одређен је  према активностима и задацима које је  запослени дужан да
извршава ради реализације конкретног посла.

Члан 7.

Запослени  су  одговорни  за  извршавање  послова  на  које  су  распоређени,  а  који  су
утврђени овом правилником.

Непосредни  надређени  врше  надзор  над  извршавањем  послова  и  предузима  мере
утврђене законом и општим актима послодавца према запосленом који не обавља послове у
складу са овим правилником.
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Члан 8.

За  обављање  послова  поред  општих  услова  утврђених  Законом  о  раду  ("Радне
јединицени гласник РС" 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), захтеване
врсте и степена стручне спреме односно образовања, запослени мора да испуњава и посебне
услове у зависности од послова на које је распоређен, и то:

1. знања и способности,
2. радно искуство;
3. положен стручни испит;
4. лиценца за рад;
5. рад на рачунару.

Посебни услови из става 1. овог члана доказују се одговарајућим исправама.

Члан 9.

Овим Правилником  су,  предвиђена радна места,  која  су ,  сходно поступку утврђеном
позитиним прописима,  евидентирана као радна места  за  која  се  радни стаж са увећаним
трајањем. 

Посебни  услови  утврђени  за  обављање  послова  са  повећаним  ризиком,  доказују  се
уверењем  које  издаје  здравствена  установа  која  врши  претходну  проверу  здравствене
способности лица које ће обављати наведене послове.

Члан 10.

Опис послова и услови за обављање тих послова утврђују се појединачно за свако радно
место у оквиру организационог дела, и приказани су у Табели 2. која је саставни део овог
правилника.

У складу са чланом 24. став 3. Закона о раду ("Сл.гласник РС" 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), за рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде
највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом.

Члан 11.

За поједине послове може се предвидети пробни рад. 

Пробни рад траје 3 месеца од дана заснивања радног односа.

Члан 12.

У зависности од врсте посла, радни однос може да се заснује за обављање послова ван
просторија послодавца и то као рад на даљину и рад од куће.

Одлуку о томе који ће се послови обављати ван просторија послодавца доноси директор
организације.
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Табела 1.

СПИСАК РАДНИХ МЕСТА

У ЈКП "НИСКОГРАДЊА" УЖИЦЕ

1. 1120.10  Директор јавне организације у јавном сектору

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДЊA

2. 1323.02  Директор градње

3. 3123.05  Надзорник у нискоградњи

4. 2142.13  Инжењер нискоградње

5. 3112.03  Геометар

6. 3112.11  Техничар нискоградње

7. 4321.01  Издавалац алата и опреме

8. 7114.02  Асфалтер

9. 9312.03  Путар

10. 9312.01  Мануелни радник за нискоградњу

РАДНА ЈЕДИНИЦА АСФАЛТНО-БЕТОНСКA БАЗA

11. 3122.02  Надзорник производне линије

12. 8112.03  Руковалац машинама за производњу грађевинског материјала

13. 8114.06  Руковалац машином за производњу бетона

14. 8114.02
 Послужилац постројења за производњу неметалних минерала на асфалтној   

бази

15. 8114.02
 Послужилац постројења за производњу неметалних минерала на бетонској  

бази

16. 7115.04  Грађевински тесар 

17. 7115.07  Помоћник тесара

РАДНА ЈЕДИНИЦА КАМЕНОЛОМ

18. 1322.04  Руководилац производње у каменолому

19. 4322.03  Евидентичар пријема и отпреме робе у каменолому

20. 7542.02  Минер
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21. 7542.03  Помоћник минера 

22. 8111.19  Руковалац постројења у каменолому

23. 8111.11  Радник у каменолому

24. 9311.01  Мануелни радник у каменолому

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАЂЕВИНСКA МЕХАНИЗАЦИЈA, ТРАНСПОРТ И

ОДРЖАВАЊE

25. 3123.01  Надзорник за грађевинску механизацију

26. 3354.08  Референт за регистрацију возила

27. 4323.01  Диспечер саобраћаја

28. 8332.05  Возач камиона са приколицом

29. 8332.04  Возач камиона

30. 8322.02  Возач доставних возила

31. 8342.05  Руковалац грађевинском механизацијом I

32. 8342.05  Руковалац грађевинском механизацијом

33. 8342.06  Руковалац једноставних грађевинских машина

34. 3122.04  Пословођа одржавања машина/постројења

35. 7231.01  Аутомеханичар

36. 7233.04  Механичар за грађевинске машине

37. 7222.06  Бравар

38. 7412.01  Аутоелектричар

39. 9122.01  Перач возила

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

40. 1211.03  Финансијски директор

41. 1211.01  Руководилац за рачуноводство и ревизију

42. 2411.06  Рачуноводствени планер-аналитичар
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43. 3313.09  Обрачунски референт

44. 3313.03  Књиговођа

КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА

45. 1324.07  Руководилац набавке

46. 3323.03  Референт набавке

.47. 3322.03  Референт продаје

48. 4225.01  Службеник за пријем захтева

49. 4110.02  Административни службеник

50. 4321.03  Магационер у АБ база

51. 4321.03  Магационер у грађевинској механизацији

52. 4321.05  Службеник за мерење робе

53. 4322.03  Евидентичар пријема и отпреме робе у асфалтно-бетонској бази

ОПШТА СЛУЖБА

54. 1219.16  Руководилац општих послова

55. 2263.01  Стручњак за безбедност и здравље на раду

56. 4416.02  Службеник за радне односе

57. 4120.01  Секретарица

58. 5414.01  Портир

59. 9112.03  Чистач просторија (канцеларија, тоалета)
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Табела 2.

1. Директор јавне организације у јавном сектору

Шифра занимања 1120.10

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) или основне академске студије 240 ЕСПБ или 

специјалистичке струковне студије (180+60 ЕСПБ) у оквиру 

образовно-научног поља техничко-технолошке или друштвено-

хуманистичких науке

Услов  Да је пунолетно и пословно способно лице;

 да познаје област корпоративног управљања;

 да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политичке 

странке;

 да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 да му нису изречене мере безбедност у складу са законом 

којим се уређују кривична дела и то: обавезно 

психијатријско лечење и чување у здравстеној установи,  

обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно 

лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана 

вршења позива, делатности и дужности.

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање пет година радног искуства на пословима за које се 

захтева високо образовање, на вођењу послова и  организовању 

рада

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Представаља и заступа јавно предузеће;

 организује и руководи процесом рада;

 води пословање јавног предузећа;

 предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

 предлаже годишњи, односно трогодишњи, програм 

пословања и одговоран је за њихово спровођење;

 предлаже финансијске извештаје;

 бира извршне директоре;

 бира представнике предузећа у скупштини друштва 

капитала чији је једини власник предузеће, по претходно 

прибављеној сагласности градског већа;

 закључује уговоре о раду са извршним директорима, у 

складу са законом којим се уређују радни односи;

 доноси акт о систематизацији;

 врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом 
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и статутом јавног предузећа;

 одговара за законитост рада предузећа, реализацију одлука и

других аката скупштине града, градоначелника и градског 

већа;

 предлаже доношење посебног програма коришћења 

средстава буџета града (субвенције, гаранције или 

коришћење других средстава);

 спроводи одлуке надзорног одбора

 предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати 

стимулације извршним директорима и других аката из 

делокруга директора;

 одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима запослених у складу са законом, 

колективним уговором и статутом;

 доноси план набавки за текућу годину и одлуке у 

поступцима јавних набавки и набавки на које се примењује 

закон о јавним набавкама;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

Непосредно надређени -

Непосредно подређени Директор градње, финансијски директор, руководилац општих 

послова

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДЊА

2. Директор градње

Шифра занимања 1323.02

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) из области грађевинског инжењерства у оквиру 

образовно-научног поља техничко-технолошких наука грађевинске 

струке или основне академске студије (240 ЕСПБ) или 

специјалистичке струковне студије (180+60 ЕСПБ)

изузетно: основне академске студије (180 ЕСПБ) или основне 

струковне студије (180 ЕСПБ) у области техничко-технолошких 

наука грађевинске струке

Додатни ниво знања/

испити

Лиценца за одговорног извођача радова у нискоградњи, познавање 

рада на рачунару у основним програмима и ACAD-у

Радно искуство Најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова у радним јединицама: 
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градње, асфалтно-бетонске базе, каменолома и грађевинске 

механизације, транспорта и одржавања;

 развија, дефинише и координира припрему програма и 

планова рада у сарадњи са инвеститором;

 анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице 

и упутства за њихово решавање и са њима упознаје 

директора јавне организације;

 анализира, дефинише и контролише технологију изградње и

одржавања улица и путева;

 анализира и контролише извештаје о трошковима 

реализације;

 анализира и контролише радне налоге свих служби;

 проверава усклађеност општих и појединачних аката са 

прописима и контролише њихово спровођење;

 прати обраду и достављање понуда за учешће на тендерима;

 прати израду годишњег плана и програма рада предузећа;

 припрема документацију за израду елабората о уређењу 

градилишта;

 израђује динамичке и оперативне планове;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор јавне организације у јавном сектору

Непосредно подређени Надзорник у нискоградњи, надзорник производне линије, 

руководилац производње у каменолому, надзорник за грађевинску 

механизацију

3. Надзорник у нискоградњи

Шифра занимања 3123.05  

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 240 ЕСПБ или специјалистичке 

струковне студије (180+60 ЕСПБ) или основне академске студије 

(180 ЕСПБ) или основне струковне студије (180 ЕСПБ) у области 

техничко-технолошких наука грађевинске струке

изузетно: средње стручно образовање у трајању од четири године 

грађевинске струке

Додатни ниво знања/

испити

Лиценца за одговорног извођача радова у нискоградњи, познавање 

рада на рачунару у основним програмима и ACAD-у, возачка 

дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање три година радног искуства на вођењу послова и 

организовању рада

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова у служби градње;
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 координира у извршењу послова са инвеститором;

 у координацији ради са другим службама предузећа и 

осталим учесницима у извођењу објеката;

 контролише израду планова и њихову реализацију на 

дневном, недељном, месечном и годишњем нивоу;

 контролише и анализира документацију о утрошку 

материјала по градилиштима и доставља директору градње;

 координира са референтом продаје, надзорником 

производне линије,и руководиоцем каменолома, испоруку 

асфалта и бетона и камених материјала на градилишта;

 контролише квалитет радова у току извођења;

 контролише евиденцију о присутности на послу и радних 

налога запослених у својој служби;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој служби и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор градње

Непосредно подређени Инжењери нискоградње, техичари нискоградње

4. Инжењер нискограње 

Шифра занимања 2142.13 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије (180 ЕСПБ) или основне струковне 

студије (180 ЕСПБ) или основне академске студије 240 ЕСПБ или 

специјалистичке струковне студије (180+60 ЕСПБ) у области 

техничко-технолошких наука грађевинске струке

Додатни ниво знања/

испити

Лиценца за одговорног извођача радова у нискоградњи, познавање 

рада на рачунару у основним програмима и ACAD-у, возачка 

дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање пет година радног искуства

Број извршилаца 3

Општи/типични опис 

посла

 Изводи радове према документацији на основу које је издата

грађевинска дозвола, односно главном пројекту, у складу са 

прописима, стандардима, укључујући стандарде 

приступачности техничким нормативима и стандарду 

квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и 

опреме;

 организује градилиште на начин којим ће обезбедити 
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приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања 

саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;

 обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на 

градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);

 обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно 

уграђеног материјала, инсталација и опреме;

 води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује 

књигу инспекције;

 припрема и оверава ситуацију изведених радова;

 анализира утрошке на градилишту на основу требованог 

материјала;

 води евиденцију о присутности на послу запослених у својој

групи;

 учествује у изради плана коришћења годишњих одмора на 

почетку календарске године за своју службу;

 обезбеђује мерење и геодетско осматрање понашања тла и 

објекта у току грађења;

 обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

 на градилишту обезбеђује уговор о грађењу, решење о 

одређивању одговорног извођача радова на градилишту и 

главни пројекат, односно документацију на основу које се 

објекат гради;

 руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова смене зимског дежурства у 

складу са актуелним планом зимског одржавања путева и 

улица;

 учествује у изради записника о причињеној штети на 

опреми за рад;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник у нискоградњи

Непосредно подређени Асфалтери, мануелни радници у нискоградњи, путари  и сви 

остали непосредни учесници на градилишту...возачи,машинисти

5. Геометар

Шифра занимања 3112.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири године геодетске 

струке

Додатни ниво знања/

испити

Познавање рада на рачунару у основним програмима и ACAD-у, 

возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1
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Општи/типични опис 

посла

 Координира рад са инвеститорима и Републичким 

геодетским заводом;

 У координацији са надзорником,инжењером или техничарем

градилишта врши геодетско снимање и обележавање трасе 

пута;

 анализира податке добијене на терену;

 учествује у изради предмера радова;

 коордира рад са осигуравајућим кућама приликом насталих  

штета;

 припрема документацију и учествује у поступку јавне 

набавке за избор осигуравајуће куће;

 учествује у припреми општих аката, уговора и других аката 

у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем 

пословних простора предузећа;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор градње

Непосредно подређени -

6. Техничар нискоградње

Шифра занимања 3112.11 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири године 

грађевинске струке

Додатни ниво знања/

испити

Познавање рада на рачунару у основним програмима, возачка 

дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 3

Општи/типични опис 

посла

 Организује градилиште на начин којим ће обезбедити 

приступ локацији , обезбеђење несметаног одвијања 

саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;

 обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на 

градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);

 води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује 

књигу инспекције;

 припрема и оверава ситуацију изведених радова;

 анализира утрошке на градилишту на основу требованог 

материјала;

 води евиденцију о присутности на послу запослених у својој

групи;

 учествује у изради плана коришћења годишњих одмора на 

почетку календарске године за своју службу;
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 обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

 руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова смене зимског дежурства у 

складу са актуелним планом зимског одржавања путева и 

улица;

 води евиденцију о присутности на послу запослених;

 учествује у изради записника о причињеној штети на 

опреми за рад;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник у нискоградњи

Непосредно подређени Асфалтери, мануелни радници у нискоградњи, путари, и сви 

остали учесници на градилишту...возачи,машинисти

7. Издавалац алата и опреме

Шифра занимања 4321.01 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) саобраћајне или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Рукује једноставном опремом за рад;

 води евиденцију о употреби једноставне опреме за рад, 

потрошњи горива и мазива;

 одржава једноставну опрему за рад;

 контролише исправност једноставне опреме за рад;

 мање поправке једноставне опреме за рад врши самостално,

а веће пријављује надзорнику за грађевинску механизацију; 

 спроводи мере и обавезе из области  БЗР и ЗОП у оквиру

своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник у нискоградњи

Непосредно подређени -
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8. Асфалтер

Шифра занимања 7114.02 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) за послове у нискоградњи

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 5

Општи/типични опис 

посла

 Учествује у изградњи путева и улица:

◦ ради на рушењу и рашчишћавању терена, 

◦ ради на припреми подлоге, 

◦ ради на постављању ивичњака, ригола и других 

префабрикованих бетонских елемената, 

◦ ради на уградњи асфалтне масе;

 утовара и истовара грађевински материјала;

 ручно превози и преноси материјал;

 учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере и обавезе из области  БЗР и ЗОП у оквиру

своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Инжењер нискограње/техничар нискоградње

Непосредно подређени -

9. Путар

Шифра занимања 9312.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Стручно оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) за послове у нискоградњи

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 8

Општи/типични опис 

посла

 Учествује у летњем одржавању путева и улица:

◦ ради на рушењу и рашчишћавању терена, 

◦ ради на припреми подлоге, 

◦ ради на постављању ивичњака, ригола и других 

префабрикованих бетонских елемената, 

15



Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

◦ ради на уградњи асфалтне масе;

 утовара и истовара грађевински материјала;

 ручно превози и преноси материјал;

 регулација саобраћаја заставицама;

 учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере и обавезе из области  БЗР и ЗОП у оквиру

своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Инжењер нискограње/техничар нискоградње

Непосредно подређени -

10. Мануелни радник у нискоградњи

Шифра занимања 9312.

Ниво квалификације и 

врста образовање
Основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство -

Број извршилаца 11

Општи/типични опис 

посла

 Учествује у летњем одржавању путева и улица:

◦ земљани радови;

◦ радови на рушењу и рашчишћавању;

◦ ручни превоз и пренос материјала тежине до 9кг;

◦ утовар и истовар грађевинског материјала тежине до 9кг;

◦ поставља знакове за означавање градилишта;

◦ регулација саобраћаја заставицама;

 учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

 спроводи мере и обавезе из области  БЗР и ЗОП у оквиру

своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Инжењер нискограње/техничар нискоградње

Непосредно подређени -
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Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

РАДНА ЈЕДИНИЦА АСФАЛТНО-БЕТОНСКА БАЗА

11. Надзорник производне линије

Шифра занимања 3122.02 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 240 ЕСПБ или специјалистичке 

струковне студије (180+60 ЕСПБ) или основне академске студије 

(180 ЕСПБ) или основне струковне студије (180 ЕСПБ) у области 

техничко-технолошких наука машинске или електро струке

изузетно: средње стручно образовање у трајању од четири године 

машинске или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова у служби асфалтно-бетонске

базе;

 Учествује у координацији са другим службама предузећа и 

осталим учесницима у извођењу објеката;

 анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице 

и упутства за њихово решавање и са њима упознаје 

директора градње;

 планира производњу асфалта и бетона;

 У координацији са надзорником у нискоградњи врши 

благовремену испоруку асфалта и бетона по градилиштима

 контролише и одговара за квалитет асфалта и бетона;

 организује, координира и контролише одржавање 

постројења асфалтне и бетонске базе и управне зграде 

асфалтно-бетонске базе;

 организује, координира и контролише одржавање круга 

асфалтно-бетонске базе и приступних путева;

 обрачунава утрошке материјала и саставља месечне 

извештаје;

 води евиденцију произведеног асфалта и бетона и и 

припрема месечне извештаје;

 води евиденцију о присутности на послу запослених у својој

служби и израђује радне налоге;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој служби и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;
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 учествује у изради записника о причињеној штети на 

опреми за рад;

 организује  и  одговара  за  спровођење  мера  и  обавеза  из

области БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор градње

Непосредно подређени Руковалац машинама за производњу грађевинског материјала, 

руковалац машином за производњу бетона, послужиоци 

постројења за производњу неметалних сировима, грађевински 

тесар, помоћник тесара

12. Руковалац машинама за производњу грађевинског материјала

Шифра занимања 8112.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 

неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

машинске или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Управља радом постројења асфалтне базе;

 одговара за квалитет асфалта;

 учествује у одржавању постројења асфалтне базе;

 учествује у одржавању електро инсталација у објектима 

предузећа;

 укључује постројење асфалтне базе у време договорено са 

надзорником производне линије;

 учествује у одржавању круга асфалтно-бетонске базе и 

приступних путева и управне зграде асфалтно-бетонске 

базе; 

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник производне линије

Непосредно подређени -

13. Руковалац машинама за производњу бетон

Шифра занимања 8114.06 

Ниво квалификације и Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 
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врста образовање
неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

машинске или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Управља радом постројења бетонске базе;

 одговара за квалитет бетона;

 учествује у одржавању постројења бетонске базе;

 укључује постројење бетонске базе у време договорено са 

надзорником производне линије;

 учествује у одржавању круга асфалтно-бетонске базе и 

приступних путева и управне зграде асфалтно-бетонске 

базе;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник производне линије

Непосредно подређени -

14. Послужилац постројења за производњу неметалних минерала на асфалтној бази

Шифра занимања 8114.02

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) машинске или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Помоћ при управљању радом постројења асфалтне базе;

 учествује у одржавању постројења асфалтне базе;

 укључује постројење асфалтне базе у време договорено са 

надзорником производне линије;

 учествује у одржавању круга асфалтно-бетонске базе и 

приступних путева и управне зграде асфалтно-бетонске 

базе;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.
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Непосредно надређени Надзорник производне линије

Непосредно подређени -

15. Послужилац постројења за производњу неметалних минерала на бетонској бази

Шифра занимања 8114.02 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) машинске или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 2

Општи/типични опис 

посла

 Помоћ при управљању радом постројења бетонске базе;

 учествује у одржавању постројења бетонске базе;

 укључује постројење бетонске базе у време договорено са 

надзорником производне линије;

 учествује у одржавању круга асфалтно-бетонске базе и 

приступних путева и управне зграде асфалтно-бетонске 

базе;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник производне линије

Непосредно подређени -

16. Грађевински тесар

Шифра занимања 7115.04 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) за тесара

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1
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Општи/типични опис 

посла

 Израда оплате за потребе бетонирања;

 израда бетонске галантерије;

 помоћ при руковању постројења асфалтне и бетонске базе;

 учествује у одржавању постројења асфалтне и бетонске 

базе;

 учествује у одржавању круга асфалтно-бетонске базе и 

приступних путева и управне зграде асфалтно-бетонске 

базе;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник производне линије

Непосредно подређени -

17. Помоћник тесара

Шифра занимања 7115.07

Ниво квалификације и 

врста образовање
Основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство - 

Број извршилаца 2

Општи/типични опис 

посла

 Помоћ при изради оплате за потребе бетонирања;

 помоћ при изради бетонске галантерије;

 учествује у одржавању постројења асфалтне и бетонске 

базе;

 учествује у одржавању круга асфалтно-бетонске базе и 

приступних путева и управне зграде асфалтно-бетонске 

базе;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорник производне линије

Непосредно подређени -
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РАДНА ЈЕДИНИЦА КАМЕНОЛОМ

18. Руководилац производње у каменолому

Шифра занимања 1322.04 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) или специјалистичке академске студије (60 ЕСПБ) из 

области рударског инжењерства, у оквиру образовно-научног поља 

техничко-технолошке науке рударске струке

Додатни ниво знања/

испити

Овлашћење за обављање послова техничког руковођења, лиценца 

за компетентно лице за рударство за површинску експлоатацију 

минералних сировина, потврда о стручној оспособљености 

запосленог на пословима у транспорту опасног терета за руковаоца

опасним материјама Класе 1: Експлозивне материје и предмети, 

познавање рада на рачунару у основним програмима.

Радно искуство Најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова у радној јединици 

каменолома;

 координира рад са другим службама предузећа и осталим 

учесницима у извођењу објеката;

 припрема месечне, кварталне и годишње планове за 

производњу камених агрегата свих фракција;

 води евиденцију произведених камених агрегата свих 

фракција и припрема месечне извештаје;

 анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице 

и упутства за њихово решавање и са њима упознаје 

директора градње;

 анализира и контролише извештаје о трошковима 

реализације;

 проверава усклађеност општих и појединачних аката са 

прописима из области рударства и контролише њихово 

спровођење;

 контролише и одговара за квалитет произведених камених 

агрегата свих фракција;

 организује, координира и контролише одржавање 

дробиличног постројења, магацина експлозива и управне 

зграде каменолома;

 организује, координира и контролише одржавање круга 

каменолома, круга магацина експлозива и приступних 

путева;
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 води евиденцију о присутности на послу запослених у својој

радној јединици и израђује радне налоге;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој радној јединици и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 учествује у изради записника о причињеној штети на 

опреми за рад;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор градње

Непосредно подређени Евидентичар пријема и отпреме робе, евидентичар пријема и 

отпреме робе, руковалац постројења у каменолому, минер, 

помоћник минера, радник у каменолому, мануелни радник у 

каменолому

19. Евидентичар пријема и отпреме робе  у каменолому

Шифра занимања 4322.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) и стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити

Уверење о положеном стручном испити за руковање опасним 

материјама Класа 1:  Експлозивне материје и предмети

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Води књигу сменских извештаја производње;;

 попуњава отпремнице материјала;

 учествује у изради дневних извештаја;

 прима, складишти и издаје робу из магацина;

 води евиденцију о утрошку минско-експлозивних средстава;

 одржава круг магацина;

 учествује у одржавању управне зграде каменолома;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац производње у каменолому

Непосредно подређени -
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20. Минер 

Шифра занимања 7542.02 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) и стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) за минера-палиоца мина

Додатни ниво знања/

испити

Уверење о положеном стручном испити за руковање опасним 

материјама Класа 1:  Експлозивне материје и предмети

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 врши бушење минских рупа бушаћом гарнитуром;

 води евиденцију о учинку бушаће гарнитуре;

 учествује у одржавању бушаће гарнитуре и прибора за 

баушење;

 врши пуњење минских рупа, спроводи припрему за паљење 

и активира минско поље;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера за 

заштиту људства и имовине током минирања;

 води евиденцију о утрошку минско-експлозивних средстава;

 учествује у одржавању круга каменолома и приступних 

путева и управне зграде каменолома;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

 за ово радно место рачуна се стаж осигурања са увећаним 

трајањем 12/14 месеци

Непосредно надређени Руководилац производње у каменолому

Непосредно подређени -

21. Помоћник минера

Шифра занимања 7542.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Стручно оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис  Помоћ приликом бушења минских рупа бушаћом 
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посла гарнитуром;

 учествује у одржавању бушаће гарнитуре и прибора за 

баушење;

 помоћ приликом пуњења минских рупа и припрема за 

паљење;

 учествује у одржавању круга каменолома и приступних 

путева и управне зграде каменолома;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац производње у каменолому

Непосредно подређени -

22. Руковалац постројења у каменолому

Шифра занимања 8111.19 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) машинске или електро струке

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Управља радом дробиличног постројења;

 одговоран је за исправност и одржавање дробиличног 

постројења;

 води евиденцију о одржавању дробиличног постројења;

 врши браварске радове на поправци и одржавању 

дробиличног постројења;

 врши сортирање делова за регенерацију или отпад и одлаже 

их на привремену депонију;

 учествује у требовању резервних делова и одговоран је за 

њихову правилну уградњу;

 попуњава радне налоге и радне листе за извршење 

поправки;

 учествује у одржавању круга каменолома и приступних 

путева и управне зграде каменолома;

 ради хитне поправке у оквиру зимског одржавања путева и 

улица;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.
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Непосредно надређени Руководилац производње у каменолому

Непосредно подређени -

23. Радник у каменолому

Шифра занимања 8111.11 

Ниво квалификације и 

врста образовање
Основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства

Број извршилаца 2

Општи/типични опис 

посла

 Помоћ приликом управљања радом дробиличног 

постројења;

 помоћ приликом одржавања дробиличног постројења;

 учествује у одржавању круга каменолома и приступних 

путева и управне зграде каменолома;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;

 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац производње у каменолому

Непосредно подређени -

24. Мануелни радник у каменолому

Шифра занимања 9311.01

Ниво квалификације и 

врста образовање
Основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих

Додатни ниво знања/

испити
 -

Радно искуство  -

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Опслуживање рада дробиличног постројења;

 помоћ приликом одржавања дробиличног постројења;

 учествује у одржавању круга каменолома и приступних 

путева и управне зграде каменолома;

 по потреби учествује у зимском одржавању путева и улица:

◦ ручно чишћење снега;

◦ ручно разастирање ризле и соли;

◦ ручни утовар и истовар ризле и соли;
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 спроводи мере БЗР и ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац производње у каменолому

Непосредно подређени -

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ТРАНСПОРТА И

ОДРЖАВАЊА

25. Надзорник за грађевинску механизацију

Шифра занимања 3123.01 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 240 ЕСПБ или специјалистичке 

струковне студије (180+60 ЕСПБ) или основне академске студије 

(180 ЕСПБ) или основне струковне студије (180 ЕСПБ) у области 

техничко-технолошких наука саобраћајне или машинске струке

изузетно: средње стручно образовање у трајању од четири године 

саобраћајне или машинске струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Руководи, организује, даје инструкције, координира и 

контролише извршење послова у служби грађевинске 

механизације, транспорта и одржавања;

 координира рад са другим радним јединицама и службама 

предузећа и осталим учесницима у извођењу објеката;

 анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице 

и упутства за њихово решавање и са њима упознаје 

директора градње;

 прати одржавање грађевинских машина и возила, техничку 

исправност и безбедност грађевинских машина и возила;

 одговоран је за техничку исправност грађевинских машина 

и возила;

 анализира, контролише и припрема месечне извештаје о 

потрошњи горива и мазива;

 проверава усклађеност општих и појединачних аката са 

прописима из области безбедности саобраћаја и контролише

њихово спровођење;

 контролише гарантни рок грађевинских машина и возила и 

обезбеђује остваривање права из гаранције;

 организује и прати дефектажу делова грађевинских машина 

и возила за ремонт;

 организује, координира и контролише уступање 

грађевинских машина и возила физичким и правним 

лицима;
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 организује и прати ангажовање правних лица за услуге 

поправки склопова грађевинских машина и возила које нису

обухваћене тентерском документацијом;

 одговоран је за преузимање набављених грађевинских 

машина и возила и потребну пратећу документацију;

 одговоран је за распоређивање руковаоца и возача на 

грађевинске машине и возила; 

 организује, координира и контролише одржавање круга 

радионице, приступних путева и управне зграде радионице;

 контролише евиденцију о присутности на послу запослених 

у својој служби;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој служби и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 учествује у изради записника о причињеној штети на 

опреми за рад;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор градње

Непосредно подређени -

26. Референт за регистрацију возила

Шифра занимања 3354.08 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 

неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

саобраћајне или машинске струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Припрема документацију за регистрацију возила

 спроводи регистрацију и обавезно осигурање возила;

 спроводи одјаву возила и обавезног осигурања возила;

 издавање путних налога за теретна возила;

 води евиденцију о пређеној километражи возила;

 припрема месечне извештаје о потрошњи горива и мазива;

 контролише и архивира тахографске траке;

 контролише тахографске картоне возача;

 води досијее грађевинских машина и возила;
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 организује слање на периодичне контроле апарате за гашење

пожара са грађевинских машина и возила;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорнк за грађевинску механизацију

Непосредно подређени -

27. Диспечер саобраћаја

Шифра занимања 4323.01 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 

неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

саобраћајне или машинске струке

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Организује дневни и месечни распоред по градилиштима 

руковаоца грађевинском механизацијом и возача;

 организује распоред по градилиштима коришћења 

грађевинских машина и возила;

 води евиденцију о лекарским уверењима руковаоца и возача;

 води евиденцију о дневним и недељним одморима возача у 

складу са одредбама закона о безбедности саобраћаја на 

путевима и сродних подзаконских аката;

 води евиденцију о присутности на послу запослених и 

израђује радне налоге за службу грађевинске механизације и

транспорта;

 води евиденцију радног времена посаде возила у друмском 

саобраћају;

 учествује у изради плана коришћења годишњих одмора на 

почетку календарске године за своју службу;

 одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру

своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Надзорнк за грађевинску механизацију

Непосредно подређени -
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28. Возач камиона са приколицом

Шифра занимања 8332.05 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 

неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

саобраћајне струке

Додатни ниво знања/

испити

Возачка дозвола за категорије Б, Ц и Е, сертификат о стручној 

компетентности којим се потврђује почетна квалификација или 

периодична обука

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 4

Општи/типични опис 

посла

 управља теретним возилима укупне носивости 7 тона и 

више, скупом возила и специјалним возилима по распореду;

 возилима врши превоз материјала, грађевинских машина и 

запослених;

 обавезан је да возилом управља у складу са његовим 

техничким могућностима;

 одговоран је за поштовање одредби закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и сродних подзаконских аката;

 обавезан је да возилом управља у складу са њеним 

техничким могућностима;

 води евиденцију о употреби возила, пређеној километражи, 

потрошњи горива и мазива;

 контролише садржину, исправност и рок трајања обавезне 

опреме возила;

 одржава возило у уредном и исправном стању;

 самостално врши мање поправке, а веће пријављује 

надзорнку за грађевинску механизацију;

 учествује у редовном ремонту возила;

 по потреби управља и возилима укупне носивости од 3,5 

тоне до 7,5 тона и возилима укупне носивости до 3,5 тоне;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

 за ово радно место рачуна се стаж осигурања са увећаним 

трајањем 12/14 месеци

Непосредно надређени Диспечер саобраћаја

Непосредно подређени -
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29. Возач камиона

Шифра занимања 8332.04 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 

неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

саобраћајне струке

Додатни ниво знања/

испити

Возачка дозвола за категорије Б, Ц и Е, сертификат о стручној 

компетентности којим се потврђује почетна квалификација или 

периодична обука

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 10

Општи/типични опис 

посла

 управља теретним возилима укупне носивости од 3,5 тоне 

до 7 тона по распореду;

 возилима врши превоз материјала и запослених;

 обавезан је да возилом управља у складу са његовим 

техничким могућностима;

 одговоран је за поштовање одредби закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и сродних подзаконских аката;

 обавезан је да возилом управља у складу са њеним 

техничким могућностима;

 води евиденцију о употреби возила, пређеној километражи, 

потрошњи горива и мазива;

 контролише садржину, исправност и рок трајања обавезне 

опреме возила;

 одржава возило у уредном и исправном стању;

 самостално врши мање поправке, а веће пријављује 

надзорнику за грађевинску механизацију;

 учествује у редовном ремонту возила;

 по потреби управља и возилима укупне носивости од 3,5 

тоне;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

 за ово радно место рачуна се стаж осигурања са увећаним 

трајањем 12/14 месеци

Непосредно надређени Диспечер саобраћаја

Непосредно подређени -

30. Возач доставних возила

Шифра занимања 8322.02 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири или три године, 

неформално образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) 

саобраћајне струке
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Додатни ниво знања/

испити

Возачка дозвола за категорије Б, Ц и Е, сертификат о стручној 

компетентности којим се потврђује почетна квалификација или 

периодична обука, сертификат о стручној оспособљености возача 

за возила за транспорт опасне робе

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 2

Општи/типични опис 

посла

 управља теретним возилима укупне носивости до 3,5 тоне 

по распореду;

 возилима врши превоз материјала и запослених;

 обавезан је да возилом управља у складу са његовим 

техничким могућностима;

 одговоран је за поштовање одредби закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и сродних подзаконских аката;

 обавезан је да возилом управља у складу са њеним 

техничким могућностима;

 води евиденцију о употреби возила, пређеној километражи, 

потрошњи горива и мазива;

 контролише садржину, исправност и рок трајања обавезне 

опреме возила;

 одржава возило у уредном и исправном стању;

 самостално врши мање поправке, а веће пријављује 

надзорнку за грађевинску механизацију;

 учествује у редовном ремонту возила;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Диспечер саобраћаја

Непосредно подређени -

31. Руковалац грађевинском механизацијом 1

Шифра занимања 8342.05 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) саобраћајне струке

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б и Ф

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 4

Општи/типични опис 

посла

 Управља свим грађевинским машинама којима предузеће 

располаже 

32



Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 обавезан је да грађевинском машином управља у складу са 

њеним техничким могућностима;

 одговоран је за поштовање одредби закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и сродних подзаконских аката;

 води евиденцију о употреби грађевинске машине, пређеној 

километражи, потрошњи горива и мазива;

 контролише садржину, исправност и рок трајања обавезне 

опреме грађевинске машине;

 одржава грађевинску машину у уредном и исправном стању;

 самостално врши мање поправке, а веће пријављује 

надзорнку за грађевинску механизацију;

 учествује у редовном ремонту грађевинске машине;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Диспечер саобраћаја

Непосредно подређени -

32. Руковалац грађевинском механизацијом

Шифра занимања 8342.05

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) саобраћајне струке

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б и Ф

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 16

Општи/типични опис 

посла

 Управља грађевинским машинама којима предузеће 

располаже, осим грејдера 

 обавезан је да грађевинском машином управља у складу са 

њеним техничким могућностима;

 одговоран је за поштовање одредби закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и сродних подзаконских аката;

 води евиденцију о употреби грађевинске машине, пређеној 

километражи, потрошњи горива и мазива;

 контролише садржину, исправност и рок трајања обавезне 

опреме грађевинске машине;

 одржава грађевинску машину у уредном и исправном стању;

 самостално врши мање поправке, а веће пријављује 

надзорнку за грађевинску механизацију;

 учествује у редовном ремонту грађевинске машине;

33



Јавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Диспечер саобраћаја

Непосредно подређени -

33. Руковалац једноставних грађевинских машина

Шифра занимања 8342.06, 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке), стручно 

оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године), 

обучавање (120-360 сати обуке) саобраћајне струке

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б и Ф

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 3

Општи/типични опис 

посла

 Управља грађевинским машинама којима предузеће 

располаже, осим грејдера, финишера и глодалице за асфалт 

 обавезан је да грађевинском машином управља у складу са 

њеним техничким могућностима;

 одговоран је за поштовање одредби закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и сродних подзаконских аката;

 води евиденцију о употреби грађевинске машине, пређеној 

километражи, потрошњи горива и мазива;

 контролише садржину, исправност и рок трајања обавезне 

опреме грађевинске машине;

 одржава грађевинску машину у уредном и исправном стању;

 самостално врши мање поправке, а веће пријављује 

надзорнику за грађевинску механизацију;

 учествује у редовном ремонту грађевинске машине;

 по потреби управља и возилима до 3,5 тоне;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Диспечер саобраћаја

Непосредно подређени -

34. Пословођа одржавања машина/постројења

Шифра занимања 3122.04 

Ниво квалификације и Средње стручно образовање у трајању од четири године машинске 
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врста образовање струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Организује дневни и месечни распоред рада запослених у 

одржавању;

 организује и координира рад запослених у одржавању на 

терену;

 контролише исправност и одржавање опреме и средстава за 

рад;

 требује резервне делове, мазива и потрошни материјал;

 контролише исправност и квалитет резервних делова и 

склопова;

 контролише и одговоран је за квалитет извршених 

поправки;

 води евиденцију радних налога о поправкама грађевинских 

машина и возила и уграђеним резервним деловима;

 води евиденцију оредовном сервису грађевинских машина и

возила;

 организује и прати дефектажу делова грађевинских машина 

и возила за ремонт и гарнција за дефектажу;

 води евиденцију о присутности на послу запослених и 

израђује радне налоге за службу одржавања;

 учествује у изради плана коришћења годишњих одмора на 

почетку календарске године за своју службу;

 учествује у изради записника о причињеној штети на 

опреми за рад;

 организује и координира одржавањем чистоће у радионици;

 одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру

своје радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Пословођа одржавања машина/постројења

Непосредно подређени -

35. Аутомеханичар

Шифра занимања 7231.01

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) за аутомеханичара

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 
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Број извршилаца 2

Општи/типични опис 

посла

 Утврђује и отклања кварове и оштећења на моторима 

грађевинских машина и возила;

 учествује у дефектажама мотора и осталих склопова;

 врши замену делова и склопова;

 врши функционалне пробе и испитивања након извршене 

поправке;

 врши штеловање и подешавање склопова према техничким 

карактеристикама;

 врши редовно одржавање грађевинских машина и возила и 

годишњи ремонт;

 ради хитне поправке у оквиру зимског одржавања путева и 

улица;

 врши сортирање делова за регенерацију или отпад и одлаже 

их на привремену депонију;

 попуњава радне налоге и радне листе за извршење 

поправки;

 учествује у требовању резервних делова и одговоран је за 

њихову правилну уградњу;

 одговоран је за исправност и одржавање задужене опреме и 

средстава за рад;

 учествује у одржавању чистоће у радионици;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Пословођа одржавања машина/постројења

Непосредно подређени -

36. Механичар за грађевинске машине

Шифра занимања 7233.04 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) за аутомеханичара

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Учествује у дефектажама мотора и осталих склопова;

 врши замену делова и склопова;

 врши штеловање и подешавање склопова према техничким 

карактеристикама;

 врши редовно одржавање грађевинских машина и возила и 

годишњи ремонт;

 ради хитне поправке у оквиру зимског одржавања путева и 
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улица;

 врши сортирање делова за регенерацију или отпад и одлаже 

их на привремену депонију;

 попуњава радне налоге и радне листе за извршење 

поправки;

 учествује у требовању резервних делова и одговоран је за 

њихову правилну уградњу;

 одговоран је за исправност и одржавање задужене опреме и 

средстава за рад;

 учествује у одржавању чистоће у радионици;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Пословођа одржавања машина/постројења

Непосредно подређени -

37. Бравар

Шифра занимања 7222.06

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) за бравара или 

машинбравара

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 2

Општи/типични опис 

посла

 Врши варење аутогеним и електричним апаратом;

 израђује металне делова и конструкције по цртежу или 

узорку;

 изводи лакше лимарске послове;

 израђује елементе кабина, блатобрана, браника, носећих, 

везних и других елемената;

 поправља опрему и средства за рад;

 израђује једноставне делове за грађевинску механизацију;

 врши замену оштећених делова;

 ради хитне поправке у оквиру зимског одржавања путева и 

улица;

 врши сортирање делова за регенерацију или отпад и одлаже 

их на привремену депонију;

 учествује у требовању резервних делова и одговоран је за 

њихову правилну уградњу;

 попуњава радне налоге и радне листе за извршење 

поправки;

 одговоран је за исправност и одржавање задужене опреме и 
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средстава за рад;

 учествује у одржавању чистоће у радионици;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Пословођа одржавања машина/постројења

Непосредно подређени -

38. Аутоелектричар

Шифра занимања 7412.01

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) за аутоелектричара

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Одржава електричне и електронске уређаје и инсталације у 

грађевинским машинама и возилима;

 монтира и демонтира расвету грађевинским машинама и 

возилима и регулише паљење;

 дијагностикује квар на  електричној опреми грађевинских 

машина и возила и отклања га замењивањем електронског 

склопа;

 ради хитне поправке у оквиру зимског одржавања путева и 

улица;

 врши сортирање делова за регенерацију или отпад и одлаже 

их на привремену депонију;

 попуњава радне налоге и радне листе за извршење 

поправки;

 учествује у требовању резервних делова и одговоран је за 

њихову правилну уградњу;

 одговоран је за исправност и одржавање задужене опреме и 

средстава за рад;

 учествује у одржавању чистоће у радионици;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Пословођа одржавања машина/постројења

Непосредно подређени -
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39. Перач возила

Шифра занимања 9122.01

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) машинске струке

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Рукује машинама за хладно и топло прање и машином за 

подмазивање;

 врши прање грађевинских машина и возила и делова или 

склопова са шампонима и одмашћивачима;

 врши подмазивање грађевинских машина и возила уз надзор

руковаоца или возача;

 учествује у требовању материјала за прање и подмазивање и

одговара за њихову правилну употреби;

 одговоран је за исправност и одржавање задужене опреме и 

средстава за рад;

 води евиденцију прања и мазања по грађевинским 

машинама и возилима;

 учествује у одржавању чистоће у радионици;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

радне јединице;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Пословођа одржавања машина/постројења

Непосредно подређени -

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

40. Финансијски директор

Шифра занимања 1211.03

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких науке економске струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1
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Општи/типични опис 

посла

 Организује, руководи, координира и прати извршење 

послова у финансијској и комерцијалној служби;

 припрема податке и пружа подршку у изради финансијских 

планова;

 израђује процедуре за финансијско управљање и контролу 

(ФУК);

 прати стања, спроводи стручне анализе, испитује 

информације, анализира акта и припрема извештаје о 

финансијским и рачуноводственим питањима из области 

делокруга рада;

 прикупља и обрађује податке за израду извештаја, 

финансијских прегледа и анализа;

 прати припрему документације за плаћање по разним 

основама;

 израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга 

свог рада;

 прати усклађивање плана рада и финансијских планова;

 прати изради годишњег извештаја о пословању (завршног 

рачуна);

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Директор јавне организације у јавном сектору

Непосредно подређени Руководилац за рачуноводство и ревизију и руководилац набавке

41. Руководилац за рачуноводство и ревизију

Шифра занимања 1211.01 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 180 ЕСПБ или основне струковне 

студије (180+60 ЕСПБ) друштвено-хуманистичких наука економске

струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Организује, руководи, координира и прати извршење 

послова у служби рачуноводства;

 припрема општи акт о организацији рачуноводства;

 израђује годишњи извештај о пословању (завршни рачун);

 проверава исправност финансијско-рачуноводствених 

образаца;

 врши билансирање прихода и расхода;

 врши билансирање позиција биланса стања;

 припрема податке, извештаје и информације о финансијском
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пословању;

 контира и спроводи одговарајућа књижења;

 врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних 

средстава;

 контролише евидентирање пословних промена у пословним 

књигама и евиденцијама;

 контролише евиденцију о присутности на послу запослених 

у својој служби;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој служби и доставља их службенику за 

радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Финансијски директор

Непосредно подређени Рачуноводствени планер-аналитичар, обрачунски  референт и 

књиговођа

42. Рачуноводствени планер-аналитичар

Шифра занимања 2411.06 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) или специјалистичке академске студије (60 ЕСПБ) или

основне академске студије 180 ЕСПБ или основне струковне 

студије (180+60 ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких науке економске струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање три година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Врши пријем, контролу груписања и књижење улазне 

документације и даје налог за финасијско задуживање;

 учествује у изради обрачуна пореза на додатну добит и води

књигу улазних фактура;

 врши ликвидацију улазних књиговодствених исправа и 

контролише њихову исправност;

 прикупља и обрађује податке за израду извештаја, 

финансијских прегледа и анализа

 припрема податаке и учествује у изради финансијског 

плана;
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 израђује месечне, кварталне и годишње извештаје о 

пословању;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац за рачуноводство и ревизију

Непосредно подређени -

43. Обрачунски  референт

Шифра занимања 3313.09 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 180 ЕСПБ или основне струковне 

студије (180+60 ЕСПБ) из области друштвено-хуманистичких 

наука економске струке

изузетно: из области техничко-технолошких наука грађевинске 

струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Врши обрачун зараде и осталих исплата;

 издаје потврде о висини зараде;

 води благајну и евиденцију зарада;

 обрачунава боловања;

 врши плаћања по закљученим уговорима;

 врши фактурисање услуга и издатог материјала;

 води књигу излазних фактура;

 води прописане електронске евиденције и врши електронско

плаћање;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац за рачуноводство и ревизију

Непосредно подређени -

44. Књиговођа

Шифра занимања 3313.03

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од четири године економске 

струке

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима
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Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Евидентира пословне промене у магацинима горива мазива 

и материјала и ситног инвентара, алата, резервних делова и 

ауто-гума и контролише њихову исправност;

 прати и усаглашава стање помоћних књига са главном 

књигом;

 књижи изводе пословних банака и формира налог за њихово

књижење;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац за рачуноводство и ревизију

Непосредно подређени -

КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА

45. Руководилац набавке

Шифра занимања 1324.07 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких науке економске струке или основне академске 

студије 180 ЕСПБ или основне струковне студије (180+60 ЕСПБ) из

области друштвено-хуманистичких наука економске струке

Додатни ниво знања/

испити

Сертификат за радне јединиценика за јавне набавке, познавање 

рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Организује, руководи, координира и прати извршење 

послова у служби комерцијале;

 припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на 

које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

 спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже 

мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на 

које се закон не примењује;

 контролише акте донете у поступцима јавних набавки, 

сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним јавним 

набавкама, према годишњем плану;

 учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

 припрема уговоре, извештаје и води евиденцију из области 

свог рада;
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 контролише евиденцију о присутности на послу запослених 

у својој служби;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој служби и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Финансијски директор

Непосредно подређени Референт набавке, референт продаје, радне јединиценик за пријем 

захтева административни радне јединиценик, магационер у АБ 

бази, магационер у механизацији

46. Референт набавке

Шифра занимања 3323.03

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 180 ЕСПБ или основне струковне 

студије (180+60 ЕСПБ) из области друштвено-хуманистичких 

наука економске струке или средње стручно образовање у трајању 

од четири године економске струке

Додатни ниво знања/

испити

Возачка дозвола за категорије Б, познавање рада на рачунару у 

основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 прикупља, уређује, припрема и контролише податке 

неопходне за спровођење јавних набавки, набавки на које се 

закон не примењује и спроводи јавни набавку;

 прави план праћења и реализације извршења уговора и 

прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

 контролише улазне рачуне и њихову усаглашеност са 

понудом изабраног добављача;

 Контактира са добављачима и уговара набавку за потребе 

рада;

 комплетира пратећу документацију спроведених набавки;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -
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47. Референт продаје

Шифра занимања 3322.03

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 180 ЕСПБ или основне струковне 

студије (180+60 ЕСПБ) из области друштвено-хуманистичких 

наука из области економије или средње стручно образовање у 

трајању од четири године економске струке

изузетно: средње стручно образовање у трајању од четири године 

грађевинске струке

Додатни ниво знања/

испити

Возачка дозвола за категорије Б, познавање рада на рачунару у 

основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Врши продају материјала и услуга физичким и правним 

лицима;

 израда калкулација летњег и зимског одржавања, накнадних 

и непредвиђених радова;

 израда калкулације бетона и асфалта;

 израда привремених и окончаних ситуација;

 припрема докуметацију за учешћа и учешће на тендерима;

 обрада захтева за физичка и правна лица;

 израда годишњих прегледа понуда, уговора изведених 

радова, количина бетона и асфалта на изградњи, одржавању 

и захтевима;

 обрада података, попуњавање образаца и праћење рокова за 

доставу;

 прати прописе из области јавних набавки;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -

48. Службеник за пријем захтева

Шифра занимања 4225.01 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Основне академске студије 180 ЕСПБ или основне струковне 

студије (180+60 ЕСПБ) из области друштвено-хуманистичких 

наука економске струке или средње стручно образовање у трајању 

од четири године економске струке

изузетно: основне академске студије 180 ЕСПБ или основне 

струковне студије (180+60 ЕСПБ) из области техничко-

технолошких наука грађевинске струке или средње стручно 

образовање у трајању од четири године грађевинске струке
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Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Учествује у продаји материјала и услуга физичким и 

правним лицима;

 учествује у изради калкулација летњег и зимског 

одржавања, накнадних и непредвиђених радова;

 учествује у обради захтева за физичка и правна лица;

 учествује у изради годишњих прегледа понуда, уговора 

изведених радова, количина бетона и асфалта на изградњи, 

одржавању и захтевима;

 учествује у обради података, попуњавање образаца и 

праћење рокова за доставу;

 контролише отпремнице, одваге, превознице са градилишта,

асфалтно-бетонске базе и каменолома;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -

49. Административни службеник

Шифра занимања 4110.02 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) или стручно 

оспособљавање (1 година) или образовање за рад (2 године) или 

обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Учествује у обради захтева за физичка и правна лица;

 врши комплетирање, архивирање и дистрибуцију 

отпремнице, одвага, превознице са градилишта, асфалтно-

бетонске базе и каменолома;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -
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50. Магационер у асфалтно-бетонској бази

Шифра занимања 4321.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) или стручно 

оспособљавање (1 година) или образовање за рад (2 године) или 

обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити

Уверење о положеном стручном испити за руковање опасним 

материјама Класа 2: Гасови и Класа 3: Запаљиве течности

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Одговара за магацин горива, мазива и материјала;

 прима и складишти робу у магацин;

 чува, класификује и евидентира робу;

 издаје робу из магацина;

 учествује у изради планова набавки ради попуњавања 

магацина;

 врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним 

књиговодством;

 води прописану документацију за правилно и уредно 

магацинско пословање;

 врши сравњивање стања магацина са књиговодственом 

аналитиком;

 одговара за хигијену магацинског простора и целокупну 

робу у магацину и рокове њене употребе;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -

51. Магационер у грађевинској механизацији

Шифра занимања 4321.03

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) или стручно 

оспособљавање (1 година) или образовање за рад (2 године) или 

обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити
Возачка дозвола за категорије Б

Радно искуство Најмање једна година радног искуства 

Број извршилаца 1
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Општи/типични опис 

посла

 Одговара за магацин ситног инвентара, алата, резервних 

делова и ауто--гума;

 прима и складишти робу у магацин;

 чува, класификује и евидентира робу;

 издаје робу из магацина;

 контролише стање залиха складиштене робе;

 учествује у изради планова набавки ради попуњавања 

магацина;

 врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним 

књиговодством;

 води прописану документацију за правилно и уредно 

магацинско пословање;

 врши сравњивање стања магацина са књиговодственом 

аналитиком;

 одговара за хигијену магацинског простора и целокупну 

робу у магацину и рокове њене употребе;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -

52. Службеник за мерење робе

Шифра занимања 4321.05

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) машинске или 

електро струке или стручно оспособљавање (1 година) или 

образовање за рад (2 године) или обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство -

Број извршилаца 3

Општи/типични опис 

посла

 Врши мерење улазних сировина и излазних производа;

 одговара за исправност ваге за мерење робе;

 одржава вагу и канцеларију ваге;

 учествује у одржавању круга радионице и приступних 

путева;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -
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53. Евидентичар пријема и отпреме робе у асфалтно-бетонској бази

Шифра занимања 4322.03

Ниво квалификације и 

врста образовање

Средње стручно образовање у трајању од три године, неформално 

образовање одраслих (минимум 960 сати обуке) машинске или 

електро струке или стручно оспособљавање (1 година) или 

образовање за рад (2 године) или обучавање (120-360 сати обуке)

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство -

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Контролише стање залиха складиштене робе;

 учествује у изради планова набавки ради попуњавања 

магацина;

 Учествује у сравњивању улаза и излаза робе са 

материјалним књиговодством;

 води прописану документацију за правилно и уредно 

магацинско пословање;

 учествује у сравњивању стања магацина са 

књиговодственом аналитиком;

 учествује у одржавању магацинског простора и целокупне 

робе у магацину и контролисању рокова њене употребе;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

служби;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац набавке

Непосредно подређени -

ОПШТА СЛУЖБА

54. Руководилац опште службе

Шифра занимања 1219.16

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичке науке правне струке или основне академске студије 

180 ЕСПБ или основне струковне студије (180+60 ЕСПБ) из 

области друштвено-хуманистичких наука правне струке

Додатни ниво знања/

испити

Положен правосудни испит, познавање рада на рачунару у 

основним програмима

Радно искуство Најмање пет године радног искуства на одговарајућим пословима
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Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Организује, руководи, координира, прати и контролише рад 

у општој служби;

 припрема, усклађује и прати спровођење општих и 

појединачних аката са прописима из делокруга рада;

 припрема опште акте, уговоре и друга акта у вези са 

располагањем, коришћењем и осигурањем пословнох 

простора предузећа;

 заступа предузеће пред надлежним судовима и другим 

државним органима у споровима насталим из области рада, 

привредним из области рада, привредним, имовинско-

правним и другим споровима;

 припрема документацију, израђује и подноси тужбе, 

противтужбе, одговоре на тужбе, правне поуке и предлоге за

извршење надлежним судовима;

 припрема стручна мишљења у покренутим радним и другим

споровима и другим питањима из радно-правних односа;

 сачињава извештаје о раду и спроведеним судским 

поступцима;

 поступа по позиву и налогу суда и других органа;

 прати правне прописе и води евиденцију о изменама 

прописа;

 контролише евиденцију о присутности на послу запослених 

у својој служби;

 припрема месечне извештаје о одсуствовању с посла 

запослених у својој служби и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 припрема план коришћења годишњих одмора на почетку 

календарске године за своју службу и доставља их радне 

јединиценику за радне односе;

 контролише, одговара и учествује у спровођењу мера БЗР и 

ЗОП у оквиру своје службе.;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени -

Непосредно подређени

55. Стручњак за безбедност и здравље на раду

Шифра занимања 2263.01

Ниво квалификације и 

врста образовање

Интегрисане академске студије (360 ЕСПБ) или мастер академске 

студије (180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мастер струковне студије 

(120  ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошке науке грађевинске струке или основне академске 

студије 180 ЕСПБ или основне струковне студије (180+60 ЕСПБ) у 

области техничко-технолошких наука грађевинске струке
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Додатни ниво знања/

испити

Лиценца или уверење за обављање послова у области безбедности 

и здравља на раду, стручни испит из заштите од пожара, познавање 

рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање три године радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Организује, даје инструкције, координира и контролише 

извршење обавеза из области безбедност и здравље на раду, 

заштита од пожара, ванредне ситуације и заштита животне 

средине;

 спроводи поступак процене ризика;

 врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, 

избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних 

материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;

 учествује у опремању и уређивању радних места у циљу 

обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;

 организује превентивне и периодичне прегледе и  

испитивања услова радне околине;

 организује превентивне и периодичне прегледе и провере 

опреме за рад;

 предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на 

радном месту са повећаним ризиком;

 свакодневно прати и контролише примену мера за 

безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и заштиту 

животне средине код послодавца;

 прати стање у вези са повредама на раду и професионалним 

обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у 

утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са 

предлозима мера за њихово отклањање;

 организује, припрема и спроводи оспособљавања 

запослених из безбеданости и здравља на рад и заштите од 

пожара;

 припрема упутстава за безбедан и здрав рад и заштиту од 

пожара и контролише њихову припрему;

 забрањује рад на радном месту или употребу средства за 

рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот 

или здравље запосленог;

 сарађује и координира са службом медицине рада по свим 

питањима у области безбедности и здравља на раду;

 води евиденције у области безбедности и здравља на раду;

 одговоран је за праћење и примену прописа из области 

безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, 

ванредних ситуација и заштите животне средине;

 води прописане евиденције из области заштите животне 

средине;

 предлаже мере за смањење негативног утицаја производних 

процеса предузећа на животну средину;
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 ангажује овлашћена предузећа за потребе мерења и 

испитивања из области заштите животне средине;

 организује сакупљање и транспорт отпада;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац опште радне јединице

Непосредно подређени -

56. Службеник за радне односе

Шифра занимања 4416.02

Ниво квалификације и 

врста образовање
Средње стручно образовање у трајању од четири године

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 спроводи поступак заснивања радног односа и уговореног 

ангажовања лица ван радног осноса и поступак остваривања

права, обавеза и одговорности из радног односа;

 припрема документацију за расписивање конкурса и огласа 

и процедуру избора;

 припрема уговора и решења у вези са свим променама у 

току радног односа и остваривања права из радног односа;

 води евиденције из делокруга рада и извештава о 

извршеним активностима;

 припрема и умножава материјал за састанке и води 

записнике са састанака;

 води и ажурира персонална досијеа и врши пријаву/одјаву 

запослених код надлежних служби;

 учествује у припреми општих и појединачних аката са 

прописима из делокруга рада;

 врши обраду података који се размењују са екстерним 

институцијама;

 организује, прати, координира и контролише 

функционисање информационо-комуникационих 

технологија и послова;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац опште радне јединице

Непосредно подређени -
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57. Секретарица 

Шифра занимања 4120.01

Ниво квалификације и 

врста образовање
Средње стручно образовање у трајању од четири године

Додатни ниво знања/

испити
Познавање рада на рачунару у основним програмима

Радно искуство Најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, 

архивира и задужује акта;

 врши пријем, разврставање, отпрему и доставу радне 

јединицене поште и документације;

 води евиденцију о кретању радне јединицене поште и 

документације;

 директна комуникација са странкама и путем телефона;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац опште радне јединице

Непосредно подређени -

58. Чистач просторија (канцеларија, тоалета)

Шифра занимања 9112.03 

Ниво квалификације и 

врста образовање
Основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство  -

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 Спроводи хигијену и дезинфекцију радних, заједничких и 

помоћних просторија;

 пријављује оштећења на инсталацијама и инвентару 

предузећа;

 одржава круг управе предузећа;

 контролише стање залиха средстава за хигијену и 

дезинфекцију;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац опште радне јединице

Непосредно подређени -
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59. Портир

Шифра занимања 5414.01

Ниво квалификације и 

врста образовање
Основно образовање и васпитање, основно образовање одраслих

Додатни ниво знања/

испити
-

Радно искуство  -

Број извршилаца 1

Општи/типични опис 

посла

 контролише и води евиденцију улазака и излазака запослених

и незапослених лица у круг радионице и асфалтно-бетонске 

базе;

 спрови стални надзор и обезбеђује објекте, постројења и 

опрему за рад;

 учествује у одржавању круга радионице, асфалтно-бетонске 

базе и приступних путева;

 учествује у спровођењу мера БЗР и ЗОП у оквиру своје 

службе;

 и други сродни послови по налогу непосредно надређеног.

Непосредно надређени Руководилац опште радне јединице

Непосредно подређени -
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