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Број: 1750/1.7 
Дана:  11.05.2017. године 
 

На основу члана 45. Статута ЈКСП „Топола“ из Тополе (број 788/2013 и 1598/2013), доносим 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 1 
У Правилнику о систематизацији радних места (број 678/1.7 од 22.02.2017. године) (у даљем тексту: 

правилник) у Посебном делу, секција Сектор општих и комуналних послова, тачка 15 мења се и гласи: 
 

15. Пословни секретар 
1. Стара се о дигитализацији докумената, формирању дигиталних предмета, њиховом кретању, решавању и 

архивирању; 
2. Врши контролу усаглашености између дигиталних и папирних докумената и предмета; 
3. Води евиденцију и стара се о чувању свих пројеката у државини предузећа и прибављању или креирању 

дигиталних верзија пројеката; 
4. Прибавља недостајуће грађевинске акте и документацију за спровођење пројеката у којима је предузеће 

инвеститор или извођач; 
5. У сарадњи са Сектором инвестиција и одржавања и сарадником за ОКП и инвестиције, врши проверу 

предрачуна и исплативост инвестиција и пројеката за извођење; 
6. Прати израду пројеката и издавање грађевинских аката где је предузеће инвеститор или извођач; 
7. Заприма захтеве за прикључење на комуналну инфраструктуру и издаје странкама решења и друге акте о 

прикључењу на комуналну инфраструктуру; 
8. Одржава уредним и безбедним део архиве намењен депоновању пројеката; 
9. Учествује у изради архивске књиге; 
10. Стара се о унапређивању канцеларисјког пословања и пословних процедура; 
11. Прикупља податке од свих сектора и запослених и израђује све статистичке извештаје; 
12. Израђује извештаје по захтеву државних органа, који захтеву податке из више сектора; 
13. За обављање послова из свог делокруга користи обезбеђена средства и програме у електронском 

(дигиталном) облику, осим уколико посебним прописом није предвиђено другарчије; 
14. Обавља и друге сродне послове по налогу надређеног. 
 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:     IV 
 ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:     / 
 ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Познавање рада на рачунару; 3 године 

искуства у административним пословима 
 БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:      1 
 КОЕФИЦИЈЕНТ:       2.40 

 
Члан 2 

У правилнику, у Посебном делу, секција Служба финансија и рачуноводства, тачка 4 мења се и гласи: 
 

4. Референт рачуноводства 
1. Контира и књижи документа која спадају у рачуноводство и која се односе на пословне промене предузећа, 

на аналитичким и синтетичким контима; 

2. Одлаже сва финансијска документа; 

3. Води књигу улазних и излазних фактура; 

4. Сачињава спецификације и извештаје по местима трошкова и обрачунским јединицама; 

5. Контира и књижи све улазне и излазне факуре, привремене обрачунске ситуације и благајничке извештаје; 

6. Врши синтетичка књижења свих промена везаних за материјал, ситан инвентар на основу примљене 

документације, врши контролу улазних рачуна везаних за пријем материјала и ситног инвентара; 

7. Сређује и контира сва документа за књижење текућих рачуна, билансирање, стање и промене на основним 

средствима, обавезе, потраживања и остале промене активе и пасиве; 

8. Врши преглед докумената који дођу на контролисање и ставља потпис и датум контирања, те обавештава 

руководиоца о свакој неправилности докумената које прими на контролисање; 

9. Прати и примењује књиговодствене  прописе који су у вези са контирањем; 

10. Издаје стручна и законска упутства и налоге запосленима у служби о техници књижења и обради 

документације; 
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11. Стара се о вођењу и изради свих законом прописаних извештаја и евиденција у рачуноводству и одговара 
за тачност, ажурност и уредност истих; 

12. Замењује благајника и друге запослене у одсуству, а у складу са својим степеном стручне спреме; 
13. За обављање послова из свог делокруга користи обезбеђена средства и програме у електронском 

(дигиталном) облику, осим уколико посебним прописом није предвиђено другарчије; 
14. Обавезан је да буде доступан за телефонске позиве на пословном мобилном броју у току радног времена, 

сваког радног дана до 18 часова, а током нерадних дана од 07-18 часова уколико се обављају или се 
очекује обављање послова из његовог делокруга. По усменом или писменом налогу надређеног дужан је 
бити доступан и дуже; 

15. Обавља и друге сродне послове. 
 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:     IV 

ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:     Економског смера 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 1 година радног искуства, познавање рада 

на рачунару, интернет, неосуђиваност за 
дела која га чине неподобним за наведене 
послове 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:      1 
КОЕФИЦИЈЕНТ:       2.20 

 
Члан 3 

У правилнику, у Посебном делу, секција Сектор инвестиција и одржавања, тачка 1 мења се и гласи: 
 

1. Руководилац ИО 
1. Организује и руководи радом сектора, у складу са упутствима надређених; 
2. Одговоран је за правилну експлоатацију и функционосање водоводне и канализационе мреже; 
3. Контролише рад запослених у сектору и врши контролу над дистрибуцијом пијаће воде и функционисању 

канализационе мреже; 
4. Стара се о унапређењу рада и изналажењу могућности за квантитативно и квалитативно побољшање 

дистрибуције пијаће воде и елиминисање отпадних вода; 
5. Стара се о заштити, стању и правилном руковању имовином у објекту Сектора ИО са пратећим помоћним 

објектима, материјалом, опремом и возилима која се ту складиште и паркирају; 
6. Организује обављање послова на законит и рационалан начин; 
7. Врши контролу утрошка радне снаге и материјала; 
8. Одговоран је за благовремено и уредно отклањање неправилности у функционисању магистралног 

цевовода са пратећим објектима, резервоара, водоводне мреже и дистрибуцији пијаће воде у границама 
своје надлежности; 

9. Одређује приоритет у отклањању кварова на водоводним инсталацијама; 
10. Даје предлог за изградњу и реконструкцију водоводно-канализационе мреже; 
11. У одсуству хемичара на постројењу ППОВ врши потребне хемијске анализе у складу са важећим 

правилницима о исправности отпадних вода; 
12. Координира и надзире рад на градилиштима, те се стара о примени прописа и максималном искоришћењу 

опреме и људства при извођењу радова; 
13. Израђује и доставља генералном директору недељни извештај о изведеним грађевинским радовима, као и 

другим већим радовима у којима је ангажован Сектор ИО, који нарочито садржи назив и локацију, 
ангажовну опрему и људство, одступања од пројекта и финансијску анализу трошкова у односу на 
уговорену вредност за актуелну недељу; 

14. Обезбеђује материјал за јавну објаву важнијих послова сектора или важних обавештења за јавност из свог 
делокруга; 

15. Контролише рад запослених и води евиденцију присутности на послу; 
16. Одговоран је за примену мера и употребу средстава БЗР за све запослене у свом сектору; 
17. Врши прерасподелу запослених и радног времена унутар сектора, водећи рачуна о равномерном 

распоређивању запослених према њиховом радном месту, стручној спреми, знањима и радном учинку; 
18. Издаје и одобрава радне налоге и требовања запосленима у сектору; 
19.  Врши израду  годишњих и периодичних планских аката и програма из свог делокруга; 
20. Припрема  годишњи план набавки за потребе свог сектора; 
21. Израђује периодичне планове и извештаје о раду сектора и сачињава потврде, мишљења и друге акте у 

вези послова сектора; 
22. По захтеву руководилаца других сектора уступа раднике за обављање послова из делокруга тих сектора; 
23. Оверава грађевинско-техничке акте које издаје предузеће; 
24. Одговорно је лице за обављање послове у оквиру обједињене процедуре, како у погледу аката које издаје 

предузеће, тако и у погледу прибављања грађевинско-техничких аката за потребе предузећа (услови за 
израдњу, реконструкцију и санацију, локацијски услуви, грађевинска дозвола и друго); 
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25. За обављање послова из свог делокруга користи обезбеђена средства и програме у електронском 
(дигиталном) облику, осим уколико посебним прописом није предвиђено другарчије; 

26. Обавезан је да буде доступан за телефонске позиве на пословном мобилном броју 24 часа дневно; 
27. Обавља и друге послове по налогу надређеног.  

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:     VI или VII или еквивалент 
 ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ: / 
 ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 3 године радног искуства на сличним 

пословима, познавање рада на рачунару и 
интернет 

 БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 
КОЕФИЦИЈЕНТ:       3.00 

 
Члан 4 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа. 
 
 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
 
 

Тања Цветковић, диа 
 
 
ДОСТАВИТИ:  
1. nabavka@jksptopola.com  
 finansijska@jksptopola.com  
 direktor@jksptopola.com  
 vik@jksptopola.com  
2. За огласну таблу 
3. а/а 

 

 

ОБЈАВЉЕНО НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ 
11. мај 2017. године 

ОБЈАВИО 
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