
 



Бамби и Управа у ул.Немањиној 7 (целодневни боравак група од 3-7 година) 

Радост  у ул.Добричкој 2 (целодневни боравак свих узрасних група и централна кухиња) 

 Бајка у ул.Вељка Миланковића бб (целодневни боравак свих узрасних група) 

Издвојена одељења припремног предшколског програма -3 одељења у основној школи 

9.октобар,4 одељења у О.Ш.Ћићко и 9 одељења по околним селима. 

                                                                  Чл.5. 

Настава се изводи у васпитној групи,у складу са важећим васпито образовним планом и 

програмом.Број одељења појединих васпитних група је променљив и зависи од броја 

уписане деце. 

                                                                 Чл.6. 

На почетку школске године утврђује се број извршилаца у настави и број ваннаставног 

особља,и радна места са непуним радним временом,зависно од броја група,а у складу са 

законом, у установи. 

                                       ГРУПЕ РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ 

                                                                 Чл.7. 

Послови у установи систематизовани су по следећим групама: 

1.послови руковођења,-директор, 

2.нормативни,уптавно правни и други послови,-секретар, 

3.послови васпитно образовног рада,-васпитачи и медицинске сестре васпитачи, 

4.стручни послови којима се унапређује васпитно образовни рад-стручни сарадници-

психолог 

5.послови на унапређењу неге,исхране,превентивно здравствене и социјалне заштите-

сарадници-дијететичар,социјални радник,медицинске сетре на превентивној 

здравственој заштити, 

6.административно финансијско особље-шеф ачуноводства,књиговођа,благајник,економ. 

7.служба за припрему оброка-кувари,пекар 

7.техничко особље-сервирке,спремачице,возач,чувари,,ложач. 



                                          ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

                                                                   Чл.8. 

У радни однос може да буде примљено лице које има: 

-одговарајуће образовање, 

-   психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом , 

-није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна 

затвора у трајању од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у 

породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскрнављење,за кривично дело примања е мита или давање мита,за кривично дело 

из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћајаи против 

човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену 

санкцију,и за које није ,у складу са законом,утврђено дискриминаторско понашање. 

-има држављанство Републике Србије 

-зна српски  језик на коме остварује васпитно образовни рад. 

                                              БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И ОПИС РАДНИХ МЕСТА 

                                                        ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

                                                                               Чл.9.     

Број извршилаца 1 

   Директор обавља послове утврђене законом и статутом установе: 

-руководи радом,заступа и представља установу, 

-даје смернице и прати реализацију послова из надлежности установе, 

-врши наредбодавне функције,прати извршење финансијског плана и плана јавних 

набавки установе и израђује предлог буџетских средстава за рад, 

-располаже средствима установе у складу са законом, 

-oбезбеђује законитост  рада у установи, 

-планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе, 



-одговоран је  за  обезбеђење квалитета,самовредновање,ставрање услова за 

спровођење спољашњег вредновања,остваривање стандарда постигнућа и унапређење 

квалитета васпитно образовног рада, 

-одговоран је за  остваривање  развојног плана, 

-одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са законом, 

-сарађује са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удружењима, 

-организује и врши педагошко инструктивни рад и прати квалитет тог рада и педагошке 

праксе,и предузима мере за унапређење рада васпино образовног особља, 

-планира и спроводи поступак стручног усавршавања и поступак за стицање лиценце, 

-предузима мере у случајевима повреде забране мера за заштиту деце и недоличног 

понашања запосленог, 

-предузима мере ради извршавања налога просветног и дригих инспектора, 

-одговоран је за  благовремен и тачан  унос и одржавање ажурности базе  података о 

установи у оквиру  јединственог информационог система просвета, 

-обавезан је  да  благовремено  обавештава  запослене,стручне органе и  орган 

управљања о свим питањима од интереса за рад установе, 

-руководи седницама васпитно образовног,педагошког већа без права одлучивања, 

-образује стручна тела и тимове,и усклађује рад свих органа установе, 

-сарађује са родитељима, 

-подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања најмање два пута 

годишње, 

-доноси општи акт о организацији и систематизацији послова,                     

-одлучује о правима ,обавезама и одговорностима запосленог, 

-одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос. 

Стручна спрема: 



Високо образовање: 

-на студијама другог степена (мастер академске,специјалистичке академске или 

специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.9.2005.год. 

-на основним студијама у трајању од најмање четри године,по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10.9.2005.год. 

-на студијама првог степена (основне академске,односно струковне студије),студијама у 

трајању од три године,или више образовање за директоре предшколских установа на 

поновљеном конкурсу). 

Додатна знања: 

-дозвола за рад (положен испит за директора установе и лиценца за васпитача или 

стручног сарадника), 

-осам,односно десет година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог 

одговарајућег образовања,зависно од степена стручне спреме (у образовању). 

 

                                                           ВАСПИТАЧИ 

Број извршилаца на радним местима васпитача,стручних сарадника и медицинских 

сестара васпитача утврђује се Годишњим планом рада установе за сваку школску годину и 

мења се у зависности од броја група и уписане деце ,у складу са законом и подзаконским 

актима. 

                                                                 Чл.10. 

Број извршилаца 63 

-Припрема,планира вреднује и реализује васпитно образовни рад, 

-стара се о васпитању деце и изградњи хумане и културне личности ученика 

-структуира подстицајну средину за учење,развој и активно учешће деце, 

-стара се о естетском изгледу радних соба, 

-прати и подржава дечји развој и напредовање у сарадњи са родитељима и стручном 

службом, 



-учествује у изради,праћењу и вредновању плана индивидуализације (ИОП-а 1)у сарадњи 

са стручним сарадником и родитељима, 

-обавља послове ментора приправнику, 

-води  прописану евиденцију  и педагошку документацију, 

-учествује у остваривању послебних и специјализованих програма установе, 

-учествује у организованим облицима културне и јавне делатности установе, 

-сарађује са родитељима и друштвеном средином, 

-обавља послове дежурства, 

-учествује у раду стручних органа и тимова, 

-припрема стручну литературу и и васпитна средства за рад и стручно се усавршава 

Стручна спрема: 

Високо образовање: 

-на студијама другог степена (мастер академске,специјалистичке академске или 

специјалистичке струковне студије по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.9.2005.год. 

-на студијама првог степена (основне академске,односно струковне студије),студијама у 

трајању од три године,или одговарајуће  више образовање . 

Додатна знања: 

дозвола за рад (лиценца) 

                                         МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧИ 

                                                               Чл.11. 

Број извршилаца 7 

-Планира,програмира  и остварује васпитно образовни рад и негу деце до 3 године, 

-креира подстицајну средину за учење и развој деце, 

-учествује у изради,праћењу и вредновању плана индивидуализације у сарадњи са 

стручним сарадницима и родитељима, 



-стара се о нези деце,њиховој хигијени и реализује програм здравствене заштите, 

-прати и подржава дечји развој и напредовање деце у сарадњи са стручном 

службом,родитељима, 

-води педагошку документацију и прописану евиденцију, 

-сарађује са родитељима,другим запосленима, 

-учествује у раду стручних тимова, 

-предузима превентивне мере у сузбијању инфективних обољења, 

-стручно се усавршава. 

Стручна спрема: 

-више образовање,високо образовање,на студијама првог степена (основне струковне 

студије или специјалистичке студије)на којима је оспособљено за рад са децом јасленог 

узраста , 

   -средње образовање у трајању од четри године 

И то: са децом узраста од 6 месеци до 2 године лице које има средње образовање, 

Са децом од 2-3 године лице које има средње образовање-медицинска сестра васпитач и 

лице које има одговаеајуће више образовање,односно високо образовање на студијама 

првог степена (основне струковне студије)на којима је оспособвљено за рад са децом 

јасленог узраста-васпитач, 

Са децом узраста од 3-поласка у школу –лице које има одговарајуће више 

образовање,односно високо на студијама првог степена у трајању од 3 године,или на 

студијама другог степена. 

                                                       СЕКРЕТАР 

                                                               Чл.12. 

Број извршилаца 1 

-Стара се о законитом раду установе, 

-Обавља управне,нормативно правне и друге правне послове, 

-прати законе и прописе и даје стручне мишљења  о примени закона и прописа, 



-израђује нацрте статута и других  општих е и појединачне правне  акте и спроводи 

поступке њиховог доношења, 

-израђује све врсте појединачних аката-решења,тужби,уговора које закључује установа, 

- пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи,, 

-обавља правно техничке послове око уписа у судски регистар,земљишне књиге, 

-заступа установу пред судом, 

-пружа стручну подршку и координира  рад комисије за избор директора установе,, 

-прати прописе и о томе информише запослене, 

-правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

установе, 

-правне послове у вези са уписом деце, 

-обавља кадровске послове (спроводи конкурсе,израђује решења,води кадровску 

евиденцију запослених,врши пријаву и одјаву запослених, 

- друге правне послове по налогу директора. 

Стручна спрема: 

-на студијама другог степена (мастер академске,специјалистичке академске или 

специјалистичке струковне )по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.9.2005.год. 

-на основним студијама у трајању од најмање четри године,по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10.9.2005.год. 

Додатна знања: 

Дозвола за рад (лиценца) 

                                                           ПСИХОЛОГ 

                                                              Чл.13. 

Број извршилаца 1 

-доприноси стварању оптималних услова за развој децеи унапређивању васпитно 

образовног рада, 



-Учествује у планирању ,програмирању ,праћењу и вредновању остваривања резултата 

васпитно образовног рада, 

-пружа помоћ васпитачима у планирању и реализовању васптно образовног рада, 

-сарађује са васпитачима на праћењу и подстицању напредовања деце и прилагођавању  

образовно васпитног рада индивидуалним потребама детета,креирању педагошког 

профила и индивидуалног образовног плана детета, 

-обавља саветодавни рад са васпитачима на основу добијених резултата 

процене,пружајући им подршку у раду са децом,подстиче лични и професионални развој 

васпитача, 

-спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку 

на наредни ниво образовања или у другу установу, 

-организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања 

социјалне,емоционалне и професионалне зрелости, 

-координира превентивни рад у установи и пружање подршке деци и родитељима,за 

примену здравих стилова живота,оснаживање породице за промену адекватних 

васпитних стилова, 

-учествује у структуирању васпитних група на основу процењених индивидуалних  

карактеристика деце 

-обавља саветодавни рад са васпитачима и стручним сарадницима на унапређењу 

васпитно образовног рада, 

-обавља саветодавни рад са децом,родитељима и запосленима у установи, 

-пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са 

интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном,здравственом и 

социјалном подршком детету, 

-учествује у раду стручних органа и тимова, 

-води педагошку документацију, 

-сарађује са институцијама од значаја за рад установе, 

-учествује у иозради прописаних докумената установе, 

Стручна спрема: 



-на студијама другог степена (мастер академске,специјалистичке академске или 

специјалистичке струковне )по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.9.2005.год. 

-на основним студијама у трајању од најмање четри године,по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10.9.2005.год. 

Додатна знања. 

-Дозвола за рад (лиценца). 

 

                                        САРАДНИК-СОЦИЈАЛНИ РАДНИК 

                                                             Чл.14. 

Број извршилаца 1 

-Планира, програмира,организује и учествује у остваривању програма социјалне 

заштите,доприноси стварању оптималних услова за развој деце путем мера и облика 

социјалне заштите, 

-,координира,организује и прати пријем деце у установу у складу са приоритетима за 

упис,а на основу утврђених потреба породица и деце, 

-пружа додатну подршку деци из осетљивих друштвених група,талентованој деци и деци 

са сметњама у развоју и учествује у раду тима за пружање додатне подршке детету, 

-обавља саветодавни рад са децом,родитељима, старатељима и запосленима у установи 

из домена социјалне заштите,а посебно из осетљивих друштвених група,-учествује у раду 

тимова и органа установе, 

-израђује анализе кретања успеха деце и прати рад деце, 

-ради на превентивном сагледавању проблема,предлаже мере за њихово отклањање, 

-координира радом тима за заштиту од насиља,злостављања и занемаривања, 

-сарађује са Центром за социјални рад и одговарајућим службама општине, 

- -предлаже предузимање одговарајућих облика рада са децом која живе у неповољним 

условима и пружа им помоћ из социјлне заштите, 

-непосредним радом помаже адаптацију деце на околину и групу, 



-води документацију и евиденцију и учествује у изради прописаних докумената установе. 

Стручна спрема: 

-на студијама другог степена (мастер академске,специјалистичке академске или 

специјалистичке струковне )по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.9.2005.год. 

-на основним студијама у трајању од најмање четри године,по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10.9.2005.год. 

 

        САРАДНИК ЗА ИСХРАНУ-НУТРИЦИОНИСТА 

                                                                    Чл.15. 

Број иузвршилаца 1 

-Планира,организује и прати остваривање програма исхране деце, 

-стара се о примени норматива исхране,израђује и коригује рецептуре и креира 

јеловнике, 

-припрема индивидуализоване јеловнике и рецептуре за децу која имају посебне 

нутритивне потребе и прати припрему ових оброка, 

-врши контролу правилног чувања и употребе намирница,процеса 

припреме,дистрибуције и сервирања оброка за децу, 

-саветодавни рад са родитељима деце у вези са прилагођавањем исхране  здравственом 

стању детета и ради очувања здравља деце, 

-сарађује са Заводом за јавно здравље и другим стручним институцијама које се баве 

унапређењм исхране, 

-води прописану евиденцију, 

-учествује у раду установе и изради прописаних докумената установе, 

-учествује у раду стручних тимова, 

Стручна спрема: 

Високо образовање. 



-на студијама првог степена (основне академске,основне струковне студије)по пропису  

који уређују високо образопвање,почев од 10.9.2005. или одговарајуће више образовање. 

 

САРАДНИК-   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И НЕГУ  

                                                                Чл.16. 

 

Број извршилаца 4 

-Остварује непосредан превентивни здравствено васпитни рад са децом,родитељима и 

запосленима, 

-Спроводи опште против епидемијске мере и прати свакодневно опште стање деце и 

реагује у ситуацијама промене општег стања детета, 

-спроводи мере превентивне здравствене заштите и обезбеђује индивидуалан хигијенско-

дијететски режим код деце са хроничним незаразним болестима, 

-пружа прву помоћ код повреда и поремећаја здравственог стања деце, 

- -врши свакодневни  санитарно  хигијенски  надзор свих просторија у објекту,  

-сарађује са надлежним здравственим,образовним и осталим институцијама, 

-сарађује са породицом и друштвеном средином. 

-води здравствене картоне деце и књигу евиденције, 

-учествује у набављању средстава за негу и здравствену заштиту, 

-организује контролне и систематске прегледе деце,контролише вакцинације. 

Стручна спрема: 

Средње образовање здравствене струке у трајању од четри године. 

Додатна знања: 

Стручни испит,1 година рада у струци. 

 

 



 

                ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

                                                                  Чл.17. 

Број извршилаца 1 

-прикупља,уређује и припрема податке за израду финансијких анализа,извештаја и 

пројеката, 

-проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца, 

-врши билансирање прихода и расхода и позиција биланса стања, 

-израђује документацију за подношење пореским службама и другим  органима  

-води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана, 

-припрема податке,извештаје и информације о финансијком пословању, 

-припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама, 

-преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је 

везанаа за прилив и одлив готовине, 

-контира и врши књижење, 

-врши обрачун амортизације,повећања и отуђења основних средстава, 

-прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са 

надлежним државним органима, 

-врши контролу књижења по контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава 

између подрачуна,прилива и одлива средстава по изворима, 

-води евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом, 

-евидентира пословне промене, 

-сачињава документацију за усаглашавање потраживања и обавеза, 

-припрема помоћне књиге и евиденције за чување и архивирање, 

 Стручна спрема: 



-на основним  студијама у обиму од  180ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо 

образовање,почев од 10.9.2005.год. 

-на  студијама у трајању до три године,по пропису који је уређивао високо  образовање до 

10.9.2005. 

Додатна знања: 

Знање рада на рачунару. 

 

                 ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ-                     

                                                                  Чл.18. 

Број извршилаца 1 

-припрема податке, и пружа подршку у изради финансијских планова, 

-израђује процедуре за финансијско управљање и контролу, 

-прати стање,спроводи стручне анализе,испитује информације и анализира акте и 

припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питањима из области делокруга 

рада, 

-припрема и обрађује податке за израду извештаја,финансијких прегледа и анализа, 

-припрема податке за израду општих и појединачних аката 

Припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама 

-врши плаћање по основу документације прати преузимање обавеза за реализацију 

расхода, 

Врши рачуноводствене послове из области рада,припрема и обрађује документацију за 

евидентирање пословних промена 

-прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге 

са главном књигом, 

Усклађује стања имовине и обавезе у књиговодственој евиденцији са стварним стањем, 

Прати усаглашавање потраживања и обавеза, 

-припрема податке за принудну наплату доспелих потраживања установе, 



Стручна спрема: 

Високо образовање: 

  Стручна спрема: 

-на основним  студијама у обиму од најмање 240 ЕСПодносно специјалистичких 

струковних студија ,по пропису који уређује високо образовање,почев од 10.9.2005.год. 

-на студијама у трајању од  четри  године,по пропису који је уређивао високо  образовање 

до 10.9.2005. 

Додатна знања: 

Знање рада на рачунару, 

 

                                                            БЛАГАЈНИК 

                                                                     Чл.19. 

Број извршилаца 1 

-надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа, 

-обрачунава зараде,накнаде путних и других трошкова,хонораре и остала давања 

запосленима или уговорно ангажованим лицима, 

-припрема и обрађује документацију за исплату зарада,накнада зарада и других примања 

радника и плаћање по другим основама,  

-врши усаглашавање са главном књигом свих конта за исплату зарада,накнада зарада и 

других примања радника и плаћање по другим основама, 

-врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада,накнада и других 

примања, 

-води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања, 

-контролише обраду,контирање и припрему за књижење, 

- -уноси податке из налога за књижење, 

-одлаже,чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима, 



-ажурира податке у одговарајућим базама, 

-води  благајну и евиденцију зарада, 

-припрема документацију за новчане уплате и исплате, 

-исплаћује новац,обрачунава боловања,обавља плаћања по закљученим уговорима, 

-припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама  

 Стручна спрема: 

Средње образовање , 

Додатна знања: 

Знање рада на рачунару. 

                                                              КУВАР 

                                                                Чл.20. 

Број извршилаца 2 

-Приппрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране, 

-припрема и обликује све врсте посластица, 

-контролише исправност намирница, 

-утврђује потребне количине намирница по основу норматива и саставља листу за 

набавку намирница, 

-контролише квалитет припремљеног јела, 

-припрема јеловник. 

-прање и дезинфекција суђа које користи у раду, 

-учествује у припреми зимнице. 

Стручна спрема: 

Средње образовање,специјализација. 

 



                                                              ПЕКАР 

                                                                Чл.21. 

Број извршилаца 1 

-Припрема  све врсте пекарских приозвода, 

- врши требовање,пријем и евиденцију утрошка намирница потребних за производњу 

пекарских производа, 

-контролоше органолептичку исправност намирница, 

-примењује санитарне мере у просторијама,уређајима,опреми , 

-контролише одржавање,сервисирање и оправке машина и апарата, 

-брине о хигијени кухиње и средстава за рад. 

Стручна спрема: 

 Средња стручна спрема,специјализација. 

 

                                                          СЕРВИРКА  

                                                               Чл.22. 

Број извршилаца 6 

-Врши пријем,дистрибуцију и сервирање хране, 

-одржава хгијену и дезинфекција посуђа,прибора и уређаја, 

-стара се о хигијени уређеја,опреме и простора чајних кухиња и трпезарије. 

Стручна спрема: 

Средње образовање, 

Изузетно: 

Основно образовање са радним искуством на тим пословима до 8.9.2017. 

 



                      РАДНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-   СПРЕМАЧИЦА 

                                                                      Чл.23. 

Број извршилаца 8 

-Обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима, 

-спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника, 

-пријављује сва оштећења и кварове на исталацијама,инвентару и опреми, 

-прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања 

чистоће, 

-одржава чистоћу дворишта и износи смеће 

 Стручна спрема: 

Основно образовање. 

 

 

                            СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА- ЧУВАР 

                                                                    Чл.24. 

Број извршилаца 3 

-контролише улазак и излазак лица и евидентира посете,, 

--води књигу евиденције, 

-обезбеђује објекат,запослене и друга лица,, 

-спроводи стални надзор над објектом, 

-брине о проветравању и закључавању објекта, 

-обавља ситне поправке у објекту,интервенише на отклањању кварова 

-контролише и надзире рад техничких система и уређаја, 

-уређује зелене површине. 



Стручна спрема: 

Средње образовање 

Додатна знања:лиценца за вршење  основних послова службеника обезбеђења без 

оружја.  

                                                                 ВОЗАЧ 

                                                                  Чл.25. 

Број извршилаца 1 

-управља моторним возилом по налогу руководиоца, 

-води евиденцију о употреби моторног возила,пређеној километражи,потрошњи горива, 

-припрема путни налог за коришћење возила, 

-одржава возила у исправном стању, 

-контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама. 

-Врши допремање хране из централне кухиње до дистрибутивних кухиња, 

-дистрибуцију чистог и прљавог веша, 

 Стручна спрема: 

-средње образовање 

Додатна знања-возачка дозвола одговарајуће категорије 

 

                                                      ЕКОНОМ 

                                                             ЧЛ.26. 

Број извршилаца 1 

-прима робу и складишти је у магацин, 

-издаје робу из магацина по основу налога, 

-Чува,класификује и евидентира робу, 



-контролише стање залиха складиштене робе, 

-учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина, 

-води прописану магацинску документацију за правилно магацинско пословање, 

-наручује робу ,врши сравњење стања магацина са књиговодственим стањем, 

-одговара за  хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене 

употребе. 

 Стручна спрема: 

-средње образовање          

    

                                                        

                        ДОМАР –МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА-   ЛОЖАЧ 

                                                                        Чл.27. 

Број извршилаца 2 

-Обавља прегледе објекта ,врши контролу исправности инсталација,противпожарних 

система,уређаја,опреме,апарата и средстава, 

-обавља електричарске,водоинсталатерске ослове,браварске,столарске,молерске, 

послове ложача као и друге радове одржавања и поправки, 

-припрема објекте,опрему и инсталације за рад, 

-обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту и већим кваровима 

на системима и инсталацијама, 

-пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада 

или у случају поремећаја или квара, 

-прати параметре рада и подешава опрему и постројење , 

-рукује постројењима у котларници, 

-обавља редовне прегледе објекта,опреме,постројења и инсталација према плану 

одржавања, 



 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 





 


