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На основу члана 10. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и  члана 39. алинеја 15. Одлуке о организовању „AQUANA“  д.о.о. Бања 

Лука, као јавног предузећа (оснивачки акт), а у вези члана 270. Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18), Управа ЈП „AQUANA“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: 

Предузеће)у циљу провођења планова пословања и усклађивања организације рада са оперативним и 

пословним потребама Предузећа,  вд Директор дана 15.03.2021. године доноси: 

 

 

 

  

П Р А В И Л Н И К 

О  УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ  МЈЕСТА 

 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се уређује унутрашња организација рада и организациони дијелови 

Предузећа и њихов дјелокруг рада, систематизују радна мјеста и послови који се обављају у Предузећу, 

утврђује опис послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима, 

број радника неопходан за поједина радна мјеста, као и друга питања од значаја за организацију и рад 

Предузећа, а све то у складу са оперативним и пословним потребама Предузећа. 

 

Члан 2. 

 

Радници остварују права и обавезе из овог правилника даном ступања на рад у Предузећу. 

 

Члан 3. 

 

Питања организације рада, организациони дијелови и њихов дјелокруг рада, систематизација и 

врсте послова утврђују се у складу са оснивачким актом Предузећа, а према потребама и плановима 

рада и развоја, тако да се обезбједи јединство процеса рада и потпуна искоришћеност капацитета 

Предузећа, као и пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности радника.  

 

Систематизација радних мјеста утврђује се према постављеној организацији рада Предузећа, а 

организациона шема (табеларни преглед систематизације радних мјеста са потребним условима) је 

саставни дио овог Правилника. 

 

Члан 4. 

 

Унутрашња организација рада и радна мјеста Предузећа утврђују се тако да обезбиједе: 

 

• законито, стручно, ефикасно и рационално вршење послова и радних задатака; 

• благовремено остваривање права и извршавање обавеза; 

• пуну запосленост запослених уз потпуно кориштење њихових стручних знања и других радних 

способности, а све у циљу ефикасног извршења дјелатности Предузећа, редовног обављања 

послова и остварења добити, сходно природи дјелатности, технологији и другим условима рада. 
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 У зависности од процеса рада и потребе повећања, односно смањења обима послова, годишњим 

планом или посебном одлуком директора, може се утврдити већи или мањи број потребних извршилаца 

на одређеним систематизованим радним мјестима. 

 

Члан 5. 

 

Послове  из своје дјелатности Предузеће организује према потребама и захтјевима процеса рада 

у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 

У зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова Предузеће оснива 

организационе дијелове и то као посебне пословне јединице и као унутрашње организационе јединице 

(сектори, службе, одјељења и сл). 

Сваком раднику у радном односу у Предузећу, са пуним или скраћеним радним временом 

морају да буду одређени послови које радник има право и дужност да обавља, у складу са овим 

Правилником. 

 

                                                                 

Члан 6. 

 

Приликом заснивања радног односа радник мора испуњавати опште услове у складу са Законом 

о раду и посебне услове прописане овим Правилником.  

 

 Као посебни услови за рад на одређено радно мјесто утврђују се: 

• стручна спрема одређеног занимања; 

• тражено радно искуство на пословима у струци; 

• да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

• да се против њега не води  кривични поступак и да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 

казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање 

послова у Предузећу. 

 Овим правилником се могу прописати и други посебни услови за рад на одређеним пословима  

као што су нпр. знање страних језика, рад на рачунару, посједовање одређених лиценци и сл. 

Посебни услови за рад на одређеним пословима, односно посебна знања и способности доказују 

се одговарајућим јавним исправама или практичним радом, а за поједине послове може се предвидјети 

претходна провјера радне способности или пробни рад на начин и у роковима како је прописано  

Законом о раду и правилником о раду Предузећа. 

 

Члан 7. 

 

Под врстом послова радног мјеста подразумјева се скуп радних задатака и послова који су 

свакодневни и уобичајени садржај рада једног или више радника, а који произилазе из организационог 

дијела у коме се обављају одређени послови. 

 

Члан 8. 

 

Услов у погледу степена стручне спреме утврђује се као школска спрема одређеног степена 

стручности и занимања, односно смјера и струке која одговара врсти и природи послова за радно мјесто 

и њиховој сложености, обиму и квалитету. 

 

Члан 9. 

 

Радно искуство је вријеме које је радник провео на раду послије стицања школске спреме која 

је услов за заснивање радног односа. 
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Члан 10. 

 

На основу утврђене систематизације радних мјеста врши се пријем нових радника и  

распоређивање радника који се налазе у радном односу у Предузећу.  

 

Члан 11. 

 

Радник је дужан да обавља послове које произилазе из уговора о раду, као и друге послове по 

налогу директора или непосредног руководиоца, као и послове на које је привремено распоређен у 

складу са одредбама Закона о раду и Правилником о раду Послодавца. 

Радник је дужан да стручно и квалитетно обавља послове, да се придржава прописаних мјера 

заштите на раду, радног времена и распореда радног времена у Предузећу, као и других одредби Закона 

о раду и општих аката Предузећа. 

За повреду обавеза из става 2. овог члана одговоран је радник који обавља те послове, али и 

непосредни руководилац радника ако је могао, а није предузео мјере за које је овлашћен. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРЕДУЗЕЋУ 

                                                              

 

Члан 12. 

 
Послови и радни задаци у Предузећу врше се у оквиру његових унутрашњих организационих 

јединица: 

- организационе јединице (основни и највиши облик организовања у којем се преко функције 

руковођења и координације обједињују и обављају исти или сродни послови Предузећа); 

- служби (нижи облик организовања у којем се обављају исти или сродни послови). 

У складу са оперативним и пословним потребама Предузеће може да има и друге облике 

организационих јединица (одјељења, одсјеци и сл). 

 

Члан 13. 

 

Предузеће обавља послове и задатке у слиједећим организационим јединицама: 

 

1. Скупштина Предузећа; 

2. Надзорни одбор; 

3. Одбор за ревизију; 

4. Директор; 

5. Извршни директори; 

6. Интерни ревизор; 

7. Службе у саставу предузећа. 

 

Службе у саставу Предузећа су: 

1. Правна и кадровска служба; 

2. Служба за финансије и рачуноводство; 

3. Служба објеката; 

4. Техничка служба; 

5. Служба угоститељства. 

                                                                          

                                                                                   Члан 14.       

 

Управа обавља послове из дјелокруга и надлежности утврђених важећим прописима. 

Одјељење интерне ревизије обавља послове из дјелокруга и надлежности утврђених важећим 

прописима. 



 6 

 

У оквиру правне и кадровске службе обављају се послови:  

- правни, кадровски и општи послови и други сродни послови; 

- набавке роба, услуга и радова за потребе Предузећа. 

 

У оквиру службе за финансије и рачуноводство обављају се послови: 

- финансијски и рачуноводствени послови. 

 

У оквиру службе објеката обављају се послови: 

- продаје свих производа и услуга Предузећа; 

- послови маркетинга, рекламе и односа са јавношћу; 

- послови из области дјелатности спортских објеката, осталих спортских дјелатности;  

- дјелатности за побољшање физичког стања и расположења и њима припадајуће дјелатности; 

- дјелатности водених паркова. 

 

У оквиру  техничке службе врше се: 

- сви послови везани за превентивно, текуће и инвестиционо одржавање  техничких капацитета 

у објектима воденог парка и Градског олимпијског базена (базени и базенска техника, 

котловница, ресторани, кухиња, вањски простор и др), кафе бара у Административној служби 

Града , као и у другим објектима који припадају Предузећу, послови одржавања хигијене у 

истим, послови обезбјеђења и други сродни послови. 

 

У оквиру службе угоститељства врше се сви послови пружања угоститељских услуга и то: 

- послови припреме, послуживања и доставе  производа (хране); 

- послови послуживања и доставе робе (пића); 

- послови пружања техничке подршке код кетеринга и други сродни послови. 

 

 

Члан 15. 

 

Систематизација радних мјеста у предузећу обухвата: 

 

1. Редни број и назив радног мјеста; 

2. Потребну стручну спрему, степен и занимање; 

3. Радно искуство; 

4. Број извршилаца; 

5. Посебни услови; 

6. Група сложености послова; 

7. Опис послова. 

Члан 16. 

 

Под стручном спремом подразумијева се степен школске спреме остварен редовним 

школовањем и занимањем стеченим школовањем. 

 

Члан 17. 

 

Радно искуство као посебан услов рада за заснивање радног односа и распоређивања радника, 

утврђује се зависно од стварних потреба процеса рада, степена сложености, одговорности за њихово 

вршење и у зависности од услова рада.  

 

Члан 18. 

 

Радна мјеста запослених у Предузећу, на основу сложености послова, потребне стручне спреме, 

самосталности у раду и одговорности, разврставају се у девет група, и то: 

 I група – послови који захтијевају стручну спрему неквалификованог радника – НК; 
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II група – послови који захтијевају стручну спрему полуквалификованог радника – ПК ; 

III група – послови који захтијевају стручну спрему квалификованог радника – КВ ; 

IV група – послови који захтијевају средњу стручну спрему стечену најмање у четворогодишњем 

школовању – ССС; 

V група – стручна спрема висококвалификованог радника – специјалистичка звања – ВКВ;  

VI група – послови који захтијевају вишу стручну спрему – ВШС; 

VII-1 група – послови који захтијевају први циклус високог образовања – ВСС са 180 ЕЦТС; 

VII-2 група – послови који захтијевају високу стручну спрему – ВСС или први циклус високог 

образовања са 240 ЕЦТС ; 

VIII група – послови који захтијевају високу стручну спрему, ВСС или први циклус високог 

образовања са 240 ЕЦТС и обухватају најсложеније послове руковођења.  

 

Члан 19. 

 

Распоређивање на радна мјеста утврђена овим правилником врши директор закључењем 

уговора о раду.  
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Члан 20. 

 

 
III. Организациона шема 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Скупштина 
Предузећа

Надзорни 
одбор

Одбор за 
ревизију

Директор

Интерни 
ревизор

+1

Правна и 
кадровска 

служба

Техничка 
служба

Служба за 
финансије и 

рачуноводство

Служба 
угоститељства

Служба 
објеката
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Руководилац правне и 
кадровске службе

Стручни сарадник за 
правне послове

Пословни серкетар Возач - курир
Референт за ИТ 

послове - ИТ 
администратор

Референт за правне 
и кадровске 

послове 

+1

Извршни директор за 
економске послове

Руководилац службе за 
финансије и 

рачуноводство
Књиговођа Благајник
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Извршни директор за 
техничке послове

Руководилац 
службе за 

техничке послове

Кућни мајстор

+2

Радник на 
одржавању 
постројења

+3

Радник на 
одржавању 

хигијене

+7

Руководилац службе 
угоститељства

Шеф кухиње

+1

Помоћни 
кувар

+3

Конобар

+9

Магационер



 11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 
објеката

Стручни 
сарадник за 

спорт

+2

Радник на 
рецепцији

+3

Радник на 
пословима 

обезбјеђења

+5
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Табеларни преглед 

 
Ред. 

Број 

НАЗИВ РАДНОГ 

МЈЕСТА 

СТРУЧНА СПРЕМА Радно 

искуство у 

годинама 

Планирани  

број изврш. 

Посебни услови Група 

сложености 

послова 

Степен Занимање 

1. ДИРЕКТОР VII-2 Услови утврђени 

Статутом 

5 година 

искуства у 

струци 

1 послови на 

руководећим 

позицијама 

VIII 

2. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

ЗА ЕКОНОМСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

VII-2 Дипломирани економиста  5 година 

искуства у 

струци 

1 сертификат за  

сертификов. 

рачуновођу – 

лиценца, 

послови на 

руководећим 

позицијама 

VIII 

3. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

ЗА ТЕХНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

VII-2 Факултет техничког или 

машинског смјера 

5 године 

искуства у 

струци 

1 послови на 

руководећим 

позицијама 

VIII 

4. РУКОВОДИЛАЦ 

ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 

СЛУЖБЕ 

VII-2 Дипломирани правник 3 године у 

струци 

1 - VII-2 

5. РУКОВОДИЛАЦ 

СЛУЖБЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

VII-2 Факултет техничког или 

машинског смјера 

3 године 1 - VII-2 
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6. РУКОВОДИЛАЦ 

СЛУЖБЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ И 

РАЧУНОВОДСТВО 

VII-2 Дипломирани економиста  3 године  1 сертификат за  

сертфиков. 

рачуновођу - 

лиценца 

 VII-2 

7. РУКОВОДИЛАЦ 

ОБЈЕКАТА 

VII-2 ВСС 3 године 1 - VII-2 

       8. РУКОВОДИЛАЦ 

СЛУЖБЕ 

УГОСТИТЕЉСТВА 

VII-1 

 

VII-2 

Факултети у области 

угоститељско 

хотелијерског смјера 

1 година 1 активно 

познавање 

страног језика 

VII-1 

 

VII-2 

9. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР  

 

    VII-2 

ВСС 3 године у 

струци 

2 сертификат за 

интерног  

ревизора 

 

 

VII-2 

10. СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

VII-2 Дипломирани правник 1 година  1  - VII-2 

11. СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА СПОРТ 

VII-1 

 

 

VII-2 

Факултети из области 

спорта и спортских наука 

1 година 3 сертификат за 

бављење 

пословима 

спасиоца у води 

(базену) 

VII-1 

 

 

VII-2 

12. РЕФЕРЕНТ ЗА ИТ 

ПОСЛОВЕ - 

администратор 

IV ССС - 1 одлично 

познавање рада 

на рачунару, 

познавање ИТ 

технологија и 

процеса рада у 

предузећу 

IV 
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13. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ 

И КАДРОВСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

IV ССС – економска школа 

или гимназија 

6 мјесеци 2 - IV 

14. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР IV  VI ССС - економска школа 

или гимназија;  

ВШС, друштвени смјер 

6 мј. 1 одлично 

познавање рада 

на рачунару  

IV  

 

 VI 

15. ВОЗАЧ/КУРИР IV ССС - 1 возачки испит за 

Б категорију 

возила 

IV 

16. КЊИГОВОЂА IV ССС економска школа или 

друга 

1 година 1 сертификат  IV 

17. БЛАГАЈНИК IV економска школа 1 година 1 - IV 

18. РАДНИК НА 

РЕЦЕПЦИЈИ 

III 

IV 

KВ/ССС  - 4 - III 

IV 

19. РАДНИК НА 

ПОСЛОВИМА 

ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

III 

IV 

КВ/ССС  - 6 - III 

IV 

20. ШЕФ КУХИЊЕ IV угоститељска школа, 

смјер кувар 

1 година 2   IV 

21. ПОМОЋНИ КУВАР I НК - 4 - I 

22. КОНОБАР III 

IV 

угоститељска школа 6 мј. 10 - III 

IV 



 15 

23. МАГАЦИОНЕР  IV ССС 6 мј. 1 - IV 

24. КУЋНИ МАЈСТОР III 

IV 

V 

КВ /ССС/ ВКВ 

техничке,електро,металске 

или машинске струке 

 1 годинa 3 стручни испит за 

обављање п. 

заштите од 

пожара 

III 

IV 

V 

25. РАДНИК НА 

ОДРЖАВАЊУ 

ПОСТРОЈЕЊА 

III 

IV 

V 

КВ /ССС/ ВКВ 

техничке,електро,металске 

или машинске струке 

1 година 4 увјерење о 

положеном 

стручном испиту 

за машинисту 

котлова са 

аутоматским  

управљањем 

III 

IV 

V 

26. РАДНИК НА 

ОДРЖАВАЊУ 

ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРА 

I НК - 8 - I 
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Члан 21. 

 

 На радна мјеста која су утврђена овим Правилником могу засновати радни однос и распоредити 

се у току рада лица и запослени радници који испуњавају све услове прописане Законом и утврђене 

овим Правилником. 

Као радно мјесто из члана 20. сматра се скуп послова и задатака који произилазе из назива 

радног мјеста, одређене стручне спреме и устаљене добре праксе у Предузећу. 

 

Члан 22. 

 

Разврставање послова  у категорију најсложенијег, сложеног или мање сложеног посла, као и 

одређивање додатка на плату у вези с тим, врши се одредбама  Правилнику о раду. 

Када је руководилац организационе јединице одсутан или ангажован на другим пословима, његова 

права и обавезе из претходног става може преузети искуснији радник којег одреди директор. 

 

 

 

 

 

IV. ПОСЛОВИ  РАДНИХ МЈЕСТА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 

 

Члан 23. 

 

 

1. Директор Предузећа 

 

• Услови за обављање послова: 

 

 За директора Предузећа може бити именовано лице, које поред услова предвиђених Законом, 

испуњава и сљедеће услове прописане оснивачким актом : 

 

- завршена школа (стручна спрема):  ВСС, VII-2 степен, VIII група сложености; 

- радно искуство: најмање 5 година; 

- да нема законских сметњи за обављање функције директора; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, овим  правилником или др. прописима; 

- посебни услови: послови на руководећим позицијама; 

- број извршилаца: 1. 

 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- води пословање Предузећа; 

- организује и усклађује процес рада у Предузећу; 

- предлаже основе пословне политике Предузећа; 

- предлаже програм рада и план развоја и предузима мјере за њихово спровођење; 

- предлаже пословну организацију; 

- спроводи етички кодекс; 

- предлаже акта која доноси Надзорни одбор; 

- предлаже и спроводи смјернице о набавци; 

- спроводи важеће прописе; 

      -     потписује Колективне и Посебне уговоре; 

- заступа Предузеће пред трећим лицима; 

- стара се и одговара за законитост рада Предузећа; 
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- извјештава Надзорни одбор на његов захтјев; 

- доноси акт о систематизацији и организацији радних мјеста у Предузећу; 

- доноси Правилник о раду у Предузећу и акте о начину утврђивања одговорности запослених за 

повреде радне обавезе, као и остале опште акте из своје надлежности; 

- именује и разрјешава раднике са посебним овлаштењима и одговорностима; 

- запошљава и отпушта запослене у складу са Законом и актима предузећа, одлучује о 

појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на раду и у вези са радом, у складу 

са Законом, Колективним уговором и актима Предузећа; 

- одлучује о распоређивању радника на одређене послове и радне задатке у складу са Законом, 

Колективним уговором и актима Предузећа; 

- утврђује приједлог за распоређивање добити и покриће губитка; 

- даје приједлоге Надзорном одбору за доношење осталих Одлука из његове надлежности у 

складу са Одлуком о организовању, Статутом и Законом; 

- учествује у раду Надзорног одбора и даје мишљења и приједлоге самостално или која се од њега 

траже; 

- примјењује препоруке Одбора за ревизију; 

- обезбјеђује услове за рад Одјељења за интерну ревизију; 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на раду и у вези са 

радом; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере противпожарне заштите и мјере заштите на раду; 

- обавља и друге послове у складу са Законом и општим актима предузећа и Одлукама Надзорног 

одбора. 

 

 

2. Извршни директор за економске  послове 

 

• Услови за обављање послова: 

 

 За извршног директора за економске послове може бити именовано лице, које поред услова 

предвиђених Законом, испуњава и сљедеће услове прописане Статутом: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, дипломирани економиста, VIII група 

сложености; 

- радно искуство: најмање 5 година: 

- да нема законских сметњи за обављање функције директора; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника, 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим  Правилником; 

- посебни услови: сертификат за рачуновођу-лиценца; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- планира, организује, руководи и одговара за рад служби (финансијско-рачуноводствене служба; 

набавка, продаја и маркетинг, кадровски правни и општи послови) и служба угоститељства; 

- координира и прати извршење послова и радних задатака служби, ради на изради и доношењу 

програма развоја, планова пословања Предузећа и ребаланса планова, те прати њихово 

извршење; 

- носилац је активности на изради периодичних и годишњих извјештаја о пословању; 

- ради на изради економских анализа ради унапређења економичности и ефикасности пословања 

Предузећа; 

- израђује идејне концепте у циљу унапређења организације Предузећа; 

- учествује у припреми елабората перспективног развоја Предузећа са обједињеним функцијама 

у Предузећу; 

- усаглашава оперативне планове; 

- носилац је активности у процесима уговарања; 
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- носилац је активности у изради цјеновника за све врсте услуга и прозвода Предузећа; 

- носилац је активности на изради планова и смјерница за јавне набавке, као и за реализацију 

истих (израда тендерске документације, припрема нацрта одлука и уговора, контрола 

провођења уговора...); 

- предлаже нацрте одлука Надзорном одбору и директору Предузећа, из дјелокруга рада служби 

из своје надлежности; 

- прати и проучава МРС и рачуноводствене стандарде Републике Српске, друге Законе и прописе, 

као и осталу стручну литературу и одговара за правилну примјену истих; 

- надзире и одговара за правилно утврђивање резултата пословања и учествује у утврђивању 

начина расподјеле добити и покрића губитка у складу са Законом и Статутом; 

- развија сарадњу са осталим службама у Предузећу; 

- одговоран је за свеобухватно и правилно евидентирање пословних промјена и поштовање 

рокова, важећих књиговодствених стандарда и начела; 

- учествује у изради цјеновника; 

- организује годишњи попис имовине и обавеза; 

- правилно утврђивање прихода, расхода, резултата пословања са расподјелом истог на основу 

Закона и Статута као и покриће негативног резултата пословања; 

- израда и састављање полугодишњих и годишњих извјештаја и њихова предаја надлежним 

органима; 

- израда финансијских планова за пословну годину; 

- израда економских анализа о пословању Предузећа; 

- планира и организује стручно оспособљавање радника и сам учествује у истоме; 

- проводи мјере противпожарне заштите и мјере заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу Директора; 

- за свој рад одговоран је непосредно директору Предузећа. 

 

 

3. Извршни директор за техничке послове 

 

• Услови за обављање послова: 

 

За извршног директора за техничке послове може бити именовано лице, које поред услова 

предвиђених Законом, испуњава и сљедеће услове прописане Статутом: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, факултет техничког или машинског 

смјера, VIII група сложености; 

- радно искуство: најмање 5 година;  

- да нема законских сметњи за обављање функције директора; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим  правилником, 

- посебни услови: послови на руководећим позицијама, 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- руководи, организује и обједињује рад техничке функције предузећа; 

- обавља врло сложене послове око рјешавања питања техничке природе на нивоу предузећа; 

- врши дистрибуцију послова службе за техничке послове и стара се за њихово извршавање, 

- усаглашава оперативне планове службе; 

- учествује у изради планова пословања и извјештаја о пословању предузећа; 

- учествује у изради плана и смјерница за јавне набавке, као и у припреми тендерске 

документације; 

- пружа стручну помоћ у припремању сједница органа управљања из свог дјелокруга; 

- прати и даје приједлоге за унапређење организације и технологије рада, као и спровођење мјера 

штедње; 

- предлаже нацрте одлука Надзорном одбору и директору предузећа, из дјелокруга свог рада; 
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- стара се и одговоран је за  правилну примјену техничко-технолошких, безбједносних и прописа 

из области заштите на раду и против-пожарне заштите; 

- прати извршавање програмских и уговорених обавеза из свог  дјелокруга и предлаже мјере за 

благовремено и уредно извршавање тих задатака; 

- планира и организује стручно оспособљавање радника и сам учествује у истоме;  

- развија сарадњу са осталим службама у предузећу; 

- стара се и предузима мјере за јачање радне и технолошке дисциплине; 

- прати и проучава стручну литературу у циљу унапређења рада; 

- стара се да послови и радни задаци буду обављени квалитетно; 

- сазива и води радне састанке са својим непосредним сарадницима, анализира  штетне догађаје 

у току рада и испитује њихове узроке и посљедице; 

- организује рад радника који раде у сезони, контролише њихов рад, и о томе извјештава  

директора; 

- организује рад на одржавању зелених површина унутар комплекса; 

- врши свакодневне рутинске контроле и организује вршење поправки на инсталацијама, 

уређајима и опреми у воденом парку; 

- прати промјене у коришћењу простора који се требају додатно загријавати, климатизовати или 

вентилирати; 

- прави и примјењује план конзервације и деконзервације опреме и објекта везано за зимски 

период и одговоран је за то као и евентуално настале штете у објектима због пропуштања 

предузимања одређених мјера; 

- организује редовна годишња, периодична и дневна чишћење базена  у комплексу воденог парка; 

- планира, припрема и проводи прописане мјере хлорне заштите и хемијске   исправности воде у 

базенима воденог парка, те одговара за постизање и  одржавање хемијског и микробиолошког 

квалитета воде; 

- одговоран је за чување и складиштење резервних дијелова; 

- води и чува техничку документацију и све потребне евиденције у вези са роковима за тех. 

прегледе и испитивање уређаја, микроклиматских, хемијских, биолошких и др. услова, 

средстава и опреме воденог парка , те сарађује са инспекцијским и др. надлежним органима 

приликом прегледа техничког карактера уз стављање на увид свих евиденција, техничке 

документације и давање стручних објашњења; 

- води рачуна о заштити човјекове средине унутар просторног обухвата воденог парка; 

- одговоран је за обезбјеђење свих потребних техничких услова за несметан рад организованих 

такмичења,  манифестација и других забавних програма у комплексу воденог парка; 

- проводи мјере противпожарне заштите и мјере заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу Директора; 

- за свој рад одговоран је непосредно директору Предузећа. 

 

 

4. Руководилац правне и кадровске службе  

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, дипломирани правник, VII-2 група 

сложености; 

- радно искуство: 3 године; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим Правилником; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 
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- планира,организује и руководи  радом  службе; 

- координира, надзире и одговоран је за извршење послова и задатака запослених у служби; 

- руководи људским и материјалним ресурсима службе; 

- учествује у изради планова пословања из своје надлежности и прати њихову реализацију; 

- учествује у изради извјештаја о пословању из своје надлежности; 

- учествује у припреми правилника, израђује нацрте нормативних и других аката из дјелокруга 

рада; 

- организује и задужен је за припрему сједница Скупштине предузећа, Надзорног одбора, одбора 

за ревизију и Управе предузећа, као и вођење прописаних евиденција, архива и других 

активности у вези с тим;  

- прати и учествује у примјени прописа из домена пословања предузећа; 

- прати и организује израду и усклађивање општих аката и других одлука из области 

нормативне дјелатности предузећа; стара се о примјени законских и подзаконских прописа и 

интерних аката из области јавних набавки; 

- извршава потребне радње за покретање и спровођење поступка јавне набавке;  

- учествује у изради тендерске документације за све јавне набавке; 

- стара се о примјени Плана јавних набавки и прати његову реализацију; 

- придржава се законских прописа, а посебно за примјену Правилника о јавним набавкама и 

закона о јавним набавкама, подзаконских аката и донесених интерних аката из области јавних 

набавки; 

- прати и организује рјешавање судских и вансудских спорова предузећа;  

- сарађује са свим надлежним органима и обезбјеђује услове за њихов несметан рад; 

- сарађује са адвокатском канцеларијом у судским, управним и другим споровима по овлаштењу 

директора; 

- учествује у припреми приједлога одлука за Управни одбор из области општих и правних 

послова; 

- учествује у изради планова кадрова и организује и прати реализацију истих; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу  директора Предузећа; 

- за свој рад је одговоран извршном директору за економске послове, извршном директору за 

техничке послове и директору Предузећа. 

 

 

5. Руководилац техничке службе 

 

• Услови за обављање послова: 

 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, факултет техничког или машинског 

смјера, VII-2 група сложености; 

- радно искуство: 3 године; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- руководи, организује, координира, контролише и одговара за рад службе 

- учествује у изради свих планова Предузећа (продаја, набавка, програмске и спортске активности 

и сл); 

- организује израду и подноси анализе и извјештаје који се односе на службу; 

- даје приједлоге Управи Предузећа за унапређење пословања и побољшања квалитета услуге 

које пружа предузеће; 
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- прави распоред рада, контролише рад и води евиденцију о дневној присутности радника; 

- прати рад запослених у служби и одговара за рационално планирање смјена  запослених, у циљу 

постизања оптималне организације пословања;  

- прати и проучава научна достигнућа из области технике и енергетике, те даје приједлоге и 

смјернице за примјену нових техничких и др. достигнућа; 

- прати, пручава и задужен је за примјену нових прописа из области технике;  

- организује послове руковања базенском техником, котловским постројењима, клима уређајима 

и уређајима за вентилацију и соларно гријање;  

- планира, припрема и организује радове на текућем и инвестиционом  одржавању и сервисирању 

објеката , опреме, инсталација и опреме, те одговара за исправност инсталација, постројења, 

опреме, инвентара, као и за одржавање истих; 

- материјално одговара за опрему и уређаје; 

- врши свакодневне рутинске контроле и организује вршење поправки на инсталацијама, 

уређајима и опреми у објекту; 

- организује редовно чишћење базена уз  помоћ  робота, механички и на др. начине; 

- планира, припрема и проводи прописане мјере хлорне заштите и хемијске исправности воде у 

базену, те одговара за постизање и одржавање хемијског и микробиолошког квалитета воде; 

- одговоран је  за постизање и одржавање одговарајуће-прописане температуре воде и ваздуха у 

ГОБ-у; 

- организује прегледе и испитивања микроклиматских, хемијско-биолошких услова у води базена 

и у просторима објекта базена;  

- организује и одговоран је за провођење редовних и периодичних прегледа, испитивања и 

атестирања електроенергетских,   термоенергетских, ватродојавних и др. уређаја, инсталација и 

опреме; 

- организује дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објекта; 

- планира, проводи и надзире провођење прописаних мјера противпожарне заштите и заштите на 

раду у служби; 

- одговоран је за чување и складиштење резервних дијелова; 

- води и чува техничку документацију и све потребне евиденције у вези са роковима за тех. 

прегледе и испитивање уређаја, микроклиматских, хемијских, биолошких и др. услова, 

средстава и опреме, те сарађује са инспекцијским и др. надлежним органима приликом прегледа 

техничког карактера уз стављање на увид свих евиденција, техничке документације и давање 

стручних објашњења; 

- води рачуна о заштити човјекове средине унутар просторног обухвата ГОБ-а и воденог парка; 

- одговоран је за обезбјеђење свих потребних техничких услова за несметан рад организованих 

такмичења,утакмица, манифестација и других програма; 

- израђује извјештаје о раду и подноси анализе о  пословању; 

- даје смјернице за унапређење пословања; 

- учествује у припреми  планова набавки и изради тендерске документације из своје области, те  

указује на евентуалну лошу сарадњу са  добављачима и даваоцима услуга и потребу корекције 

и раскида уговора са истим;  

- у случају потребе одговара за правовремено обавјештавање добављача услуга са којима су 

закључени уговори о одржавању; 

- води евиденције о набављеним и уграђеним дијеловима као и роковима  трајања појединачно за 

средства и опрему за коју је задужен; 

- учествује у изради плана пословања предузећа, посебно у изради плана мјере за повећање 

продуктивности и економичности; 
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- организује рад радника који раде у сезони, контролише њихов рад, и о томе  извјештава 

извршног директора за техничке послове и директора; 

- организује рад на одржавању зелених површина унутар комплекса; 

- врши свакодневне рутинске контроле и организује вршење поправки на инсталацијама, 

уређајима и опреми у воденом парку; 

- прати промјене у коришћењу простора који се требају додатно загријавати, климатизовати или 

вентилирати; 

- прави и примјењује план конзервације и деконзервације опреме и објекта везано за зимски 

период и одговоран је за то као и евентуално настале штете у објектима због пропуштања 

предузимања одређених мјера; 

- организује редовна годишња, периодична и дневна чишћење базена  у комплексу воденог парка; 

- планира, припрема и проводи прописане мјере хлорне заштите и хемијске   исправности воде у 

базенима воденог парка, те одговара за постизање и  одржавање хемијског и микробиолошког 

квалитета воде; 

- одговоран је за чување и складиштење резервних дијелова; 

- води и чува техничку документацију и све потребне евиденције у вези са роковима за тех. 

прегледе и испитивање уређаја, микроклиматских, хемијских, биолошких и др. услова, 

средстава и опреме воденог парка , те сарађује са инспекцијским и др. надлежним органима 

приликом прегледа техничког карактера уз стављање на увид свих евиденција, техничке 

документације и давање стручних објашњења; 

- води рачуна о заштити човјекове средине унутар просторног обухвата воденог парка; 

- одговоран је за обезбјеђење свих потребних техничких услова за несметан рад организованих 

такмичења,  манифестација и других забавних програма у комплексу воденог парка; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- обавља и друге послове по налогу извршног директора за техничке послове и директора 

Предузећа; 

- за свој рад непосредно је одговоран  извршном директору за техничке послове и директору 

Предузећа. 

 

 

6. Руководилац службе за финансије и рачуноводство 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, дипломирани економиста, VII-2 група 

сложености; 

- радно искуство: 3 године; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услови: посједовање одговарајућих сертификата или лиценци за рад у рачуноводству; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим  Правилником; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- планира, организује и руководи  рад службе; 

- координира и надзире извршење послова и задатака у служби; 

- организовање контроле књиговодствених исправа; 
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- одговоран је за свеобухватно и правилно евидентирање пословних промјена и поштовање 

рокова, важећих књиговодствених стандарда и начела; 

- учествује у изради цјеновника; 

- организује годишњи попис имовине и обавеза; 

- правилно утврђивање прихода, расхода, резултата пословања са расподјелом истог на основу 

Закона и Статута као и покриће негативног резултата пословања; 

- израда и састављање полугодишњих и годишњих извјештаја и њихова предаја надлежним 

органима; 

- израда финансијских планова за пословну годину; 

- израда економских анализа о пословању Предузећа; 

- одговоран је за чување књиговодствених исправа до њихове предаје у архив Предузећа; 

- правилну примјену општих аката из дјелокруга Службе; 

- правилну примјену општих начела процјењивања; 

- благовремену доставу директору Предузећа свих потребних података за састављање извјештаја 

и доношење одлука; 

- припремање одлуке о благајничком максимуму; 

- праћење спорних потраживања и комплетирање документације потребне за утуживање 

потраживања; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу  директора Предузећа; 

- за свој рад одговоран је извршном директору за економске послове и директору  Предузећа. 

 

 

7. Руководилац објеката 

 

• Услови за обављање послова: 

 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, VII-2 група сложености; 

- радно искуство: 3 године; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим Правилником; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- планира, организује и руководи  радом  објеката; 

- координира, надзире и одговоран је за извршење послова и задатака  у оквиру објеката; 

- руководи људским и материјалним ресурсима објеката; 

- учествује у изради планова пословања и прати њихову реализацију; 

- организује и учествује у изради извјештаја о пословању; 

- организује набавке роба, услуга и радова у складу са плановима пословања и планова јавних 

набавки;  

- организује промотивне и маркетиншке активности предузећа; 

- прати и пручава прописе из домена пословања предузећа;   

- прави распоред рада, контролише рад и води евиденцију о дневној присутности радника; 

- прати рад запослених у служби и одговара за рационално планирање смјена  запослених, у циљу 

постизања оптималне организације пословања; 

- сарађује и  контактира са надлежним градским и републичким органима надлежним за спорт и 

физичку културу;  

- остварује непосредну сарадњу са школама, факултетима, установама и удружењима и другим 

правним и физичким лицима ангажованим у области физичке  културе и спорта; 

- пружа стручну помоћ, сарађује и координира са организаторима утакмица, такмичења, 

припрема спортиста и др. спортских манифестација које се одржавају у предузећу; 
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- организује, руководи и надзире провођење програма едукације (обука непливача и корективна 

школа пливања) и рекреације; 

- организује прављење распореда организоване употребе базена (по терминима, пругама или 

другим секцијама базена) за спортске клубове, правна и физчка лица, стара се о његовој 

реализацији, организује вођење евиденције о томе и овјерене записнике доставља надлежној 

служби на фактурисање; 

- у сарадњи са надлежном спасилачком службом, стара се о поштовању одредби Правилника о 

кућном реду базена; 

- одговоран је за хигијену, чишћење и уредност просторија и др. интеријера; 

- организује рад и одговоран је за одржавање чистоће и уредности зелених површина и прилаза; 

- организује рад и одговоран је за рад радника за обезбјеђење; 

- организује и одговоран је за пријем корисника услуга продају улазница, давање информација  и 

осталих послова на рецепцији - улазу у објекат; 

- одговоран је за  поштовање одредби Правилника о кућном реду базена; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу директора Предузећа; 

- за свој рад је одговоран директору Предузећа. 

 

 

8. Руководилац службе угоститељства 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-1 и VII-2 степен, факултети у области 

угоститељско-хотелијерског смјера, VII-1 и VII-2 група сложености; 

- радно искуство: 1 година; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услови: активно познавање страног језика;     

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим  правилником; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- руководи, организује, координира и контролише  рад у служби угоститељства; 

- учествује у изради свих планова и програма Предузећа који се односе на службу 

угоститељства (продаја, набавка, програмске активности и сл); 

- подноси управи све извјештаје и анализе које се односе на рад службе (дневне, мјесечне 

годишње...); 

- даје управи приједлоге за унапређење пословања службе угоститељства; 

- прати рад запослених у служби и стара се се за рационалан распоред рада у циљу постизања 

оптималне организације пословања; 

- одговара за правилан однос особља према корисницима услуга службе угоститељства и 

одговоран је за квалитет услуга; 

- обавља разговоре са кандидатима за посао у угоститељско-услужним  дјелатностима и   даје 

приједлоге  директору, те перманентно обучава персонал; 

- предлаже директору дневни, мјесечни и годишњи план послова и задатака и брине се о 

њиховој реализацији; 

- припрема годишњи план набавки, уз услов да се количине и врсте роба и услуга пажљиво 

процјењују, те учествује у припреми тендерске документације за поступак јавних набавки; 

- указује на евентуалну лошу сарадњу са неким од добављача у смислу потребе за прекидање 

уговора;  

- одговара за вођење и контролу евиденције о раду радника службе и о томе извјештава  

директора; 
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- периодично, заједно са шефом кухиње надгледа попис кухиње и шанка, контролише књиге 

шанка и извјештава директора о исправности истих; 

- познаје етички кодекс и друга општа акта предузећа; 

- уочава евентуалне недостатке у пословању и доставља их директору; 

- познаје  и примјењује прописе из области угоститељства, те прати њихове измјене; 

- материјално одговара за инвентар и контролише да не долази до кварова усљед неправилне 

употребе;  

- контролише правилно испостављање фискалних рачуна и осталих фискалних евиденција; 

- залаже се, да својим радом утиче на стварање позитивног реномеа службе угоститељства            

(кухиње, ресторана и барова); 

- одговара за квалитет пружених услуга, као и економичност и рентабилност рада; 

- уговара, организује и надзире пружање свих услуга и облика свечаности; 

- одговара да понуде за клијенте буду у интересу предузећа, а никад на штету предузећа, те 

материјално одговара у случају закључивања неповољних пословних аранжмана; 

- проналази нова тржишта за повећање обима посла и повећање врсте услуга из домена 

угоститељства;  

- требује намирнице, води рачуна о њиховом квалитету, као и квалитету осталог материјала за 

припрему хране; 

- води књигу јеловника и менија, саставља јеловнике и меније за свакодневни рад као и за 

нарочите прилике (банкети, коктели и сл); 

- по потреби предлаже измјене цјеновника и норматива  и учествује и његовој изради; 

- води рачуна о хигијенским условима и хигијенској исправности намирница и просторија 

угоститељских објеката; 

- прије почетка сезоне благовремено организује све послове из своје службе, предлаже 

распоред радне снаге за сезону и предлаже ангажовање потребних радника; 

- периодично даје приједлоге за увођење нових јела и пића  и даје приједлоге за нормативе и 

нове цјеновнике; 

- одговоран је за правилну примјену норматива, цјеновника као и за рентабилност пословања  

кухиње; 

- саставља листу отписа материјала и роба периодично и доставља је руководиоцу директору, 

- одговоран је за благовремено и квалитетно припремање хране и њено правилно аранжирање 

према утврђеним јеловницима и поруџбинама, као и контролу правилног услуживања исте; 

- одговоран је за правилно ускладиштење намирница; 

- правовремено пријављује кварове и недостатке служби за одржавање на опреми кухиње, те 

упућује раднике на правилну примјену машина и апарата у кухињи; 

- органиује и провјерава закључавање свих просторија ресторана и заједничких канцеларија са 

Шефом кухиње; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- води рачуна о уредности здравствених картона (санитарне књижице) свих радника у 

угоститељству; 

         -     одговоран је за примјену прописа о хигијенско-техничкој заштити; 

- обавезан је користити ХТЗ опрему и средства заштите на раду, као и проводити мјере ППЗ и 

мјере заштите на раду; 

- обавља и све друге послове по налогу директора; 

- за свој рад одговоран је извршном директору за економске послове и директору предузећа. 

 

 

 

9. Интерни ревизор 

 

• Услови за обављање послова: 

 

 За интерног ревизора може бити именовано лице, које поред услова предвиђених Законом, 

испуњава и сљедеће услове прописане Статутом: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС , VII-2 степен,VII-2 група сложености; 
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- радно искуство: 3 године; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- да нема законских сметњи за обављање функције интерног ревизора; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим правилником;  

- посебни услови: сертификат за интерног  ревизора; 

- број извршилаца: 2. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- припрема оперативна упутства и правилнике о интерној ревизији , у складу сa важећим 

прописима; 

- припрема стратешки план интерне ревизије; 

- припрема годишњи план интерне ревизије на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког 

плана, те осигурава његову адекватну имплементацију и надзор над његовим извршењем; 

- обавља све активности интерне ревизије, од њеног планирања до праћења реализације 

препорука из извјештаја интерне ревизије; 

- контролише и извјештава Одбор за ревизију о вјеродостојности и комплетности финансијских 

извјештаја Предузећа; 

- подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је садржан 

детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене; 

- обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије; 

- контролише усклађеност организације и дјеловања Предузећа са кодексом понашања; 

- проучава документацију и значајне услове за формулисање објективног мишљења; 

- у писаној форми, објективно и истинито вреднује доказе и подноси доказе; 

- сачињава нацрт ревизорског извјештаја и разматра га са одговорним лицем у организационом 

дијелу у ком се врши ревизија; 

- информише Скупштину предузећа, Одбор за ревизију, Надзорни одбор и Директора уколико се 

појави сумња о неправилностима и / или преварама које могу резултирати криминалним 

активностима, кршењем прописа или дисциплинских процедура; 

- ради на утврђивању усклађености са законима, прописима и другом регулативом; 

- перманентна анализа, идентификација и процјена ризика, у циљу подршке руководству у  

остварењу постављених циљева; 

- утврђивање постојања и адекватности процедура за побољшање интерних контрола; 

- провјера поступања по усвојеним процедурама од стране одговорних лица у циљу економичне, 

ефикасне и ефективне употребе ресурса; 

- иницирање корективних активности када процедуре и пракса имају недостатака или ако је 

установљено кршење закона, прописа или друге регулативе; 

- праћење и оцјена дјелотворности линија комуницирања у функцији ефективности и    

ефикасности; 

- извјештавање руководства о обављеној ревизији у виду сажетог и јасног писаног извјештаја и 

праћење реализације препорука; 

- припрема годишњи извјештај; 

- чува цјелокупну документацију интерне ревизије; 

- осигурава висок квалитет активности интерне ревизије и примјену Међународних стандарда 

професионалне праксе интерне ревизије; 

- прати и примјењује законске прописе из области књиговодства и рачуноводства; 

- прати и примјењује међународне рачуноводствене стандарде, међународне стандарде ревизије 

пословања и сву другу законску регулативу која се односи а пословање интерне ревизије; 

- одгвара за реализацију планираних задатака, квалитет рада и рокове реализације; 

- даје препоруке да би се побољшло пословање и контролише извршавања препорука;  

- осигурање интегритета и вјеродостојности доступних информација и података; 

- имплементирање података ревизије у свим процесима/фазама ревизије; 

- сарадња са ревизијом јавног сектора Републике Српске, у смислу координирања рада    

приликом екстерне ревизије те размјене извјештаја, документације и мишљења; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 
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- проводи мјере противпожарне заштите и мјере заштите на раду; 

- сарадња са Министарством финансија, Савезом рачуновођа и ревизора код израде упутстава; 

- извршава и друге послове и задатке које му додијели директор 

- за свој рад одговоран је непосредно директору Предузећа. 

 

 

10. Стручни сарадник за правне послове 

 

• Услови за обављање послова: 

 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-2 степен, дипломирани правник, VII-2 група  

сложености; 

- радно искуство: 1 година; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или овим  Правилником; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова: 

 

- припрема и израђује сва правна документа за Предузеће; 

- прати правне прописе из РС, БиХ и земаља у окружењу; 

- пружа правну помоћ запосленима у Предузећу у вези примјене прописа;  

- врши правне послове око регистрације, односно промјена регистрације у судском регистру; 

- непосредно сарађује са надлежним одјељењима Града;  

- учествује у припреми правилника, израђује нацрте нормативних и других аката из дјелокруга 

рада; 

- врши послове пријаве и одјаве радника код надлежних органа; 

- врши комплетирање документације за инвалиднине и пензије;  

- израђује рјешења радника и о томе води евиденцију; 

- учествује у изради тендерске документације; 

- сачињава све уговоре, анексе уговора, отказе уговора и раскиде уговора;  

- обавља послове везане за покретање и вођење поступка по питању материјалне и дисциплинске 

одговорности радника;  

- обавља послове везане за остваривање права радника; 

- води евиденцију о закљученим уговорима; 

- стара се о примјени законских и подзаконских прописа и интерних аката из области јавних 

набавки; 

- извршава потребне радње за покретање и спровођење поступка јавне набавке;  

- учествује у изради тендерске документације за све јавне набавке; 

- израђује план јавних набавки у сарадњи са руководиоцима служби; 

- стара се о примјени Плана јавних набавки и прати његову реализацију; 

- придржава се законских прописа, а посебно за примјену Правилника о јавним набавкама и 

закона о јавним набавкама, подзаконских аката и донесених интерних аката из области јавних 

набавки; 

- материјално дужи средства којима ради и радну одјећу;  

- по налогу руководиоца службе, правних и кадровских послова и директора обавља и друге 

послове;  

- за свој рад одговоран је руководиоцу службе правних и кадровских послова и директору. 
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11.  Стручни сарадник за спорт 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ВСС, VII-1 и VII-2 степен, факултети из области спорта и 

спортских наука, VII-1 и VII-2 група сложености; 

- радно искуство: 1 година; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услови: сертификат за бављење пословима спасиоца у води; 

- број извршилаца: 3. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- предлаже и учествује у изради програма и планова рада службе, те  извјештаја и анализа из 

дјелокруга рада службе; 

- по налогу непосредног руководиоца сарађује и  контактира са надлежним градским и 

републичким органима надлежним за спорт и физичку културу;  

- према распоредима рада остварује непосредну сарадњу са школама, факултетима, установама и 

удружењима и другим правним и физичким лицима ангажованим у области физичке културе и 

спорта; 

- по налогу непосредног руководиоца сарађује и координира са организаторима утакмица, 

такмичења, припрема спортиста и др. спортских манифестација које се одржавају у Предузећу;  

- реализује и асистира у провођењу програма едукације (обука непливача и корективна школа 

пливања) и рекреације; 

- одговоран је за предузимасње свих мјера безбједности приликом вршења програма едукације и 

рекреације; 

- прави распореде организоване употребе базена (по терминима, пругама или другим секцијама 

базена) за спортске клубове, правна и физичка лица, учествује у његовој реализацији и води 

евиденцију о томе; 

- у сарадњи са надлежном спасилачком службом, стара се о поштовању одредби Правилника о 

кућном реду базена; 

- учествује у припреми  планова набавки и изради тендерске документације из своје области 

(спортска опрема, реквизити и мобилијар); 

- одговоран је за предузимање свих мјера безбједности приликом вршења програма едукације и 

рекреације; 

- проводи мјере заштите на раду и мјере противпожарне заштите; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе;   

- За свој рад је одговоран руководиоцу службе, извршним директорима  и директору Предузећа. 

 

 

12. Референт за ИТ послове-администратор 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, IV група сложености; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника;  

- радно искуство: 1 година; 

- посебни услови: одлично познавање рада на рачунару , познавање ит технологија и процеса 

рада у предузећу; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- одржава мрежну инфраструктуру, сервере, рутере и осталу дигиталну опрему; 
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- сервисира наведену опрему у степену којем је то дозвољено, а уколико настале  проблеме не 

може рјешити унутар предузећа, уз договор са непосредним  руководиоцем контактира лица 

овлаштена за сервис; 

- по истом принципу рјешава проблеме настале са интернет провајдерима и телеком оператерима; 

- обавља послове систем-администратора, надгледа функционисање комплетне мреже и 

појединачних рачунара унутар предузећа, брине о њеној сигурности и учествује у даљем 

развијању мреже; 

- даје стручне савјете и сарађује при набавци информатичке опреме и при ангажовању сарадника 

у вези са одржавањем и сервисирањем исте; 

- брине о снабдијевању резервним дијеловима и води евиденцију о уградњи и раздужењу истих; 

- проводи мјере заштите базе података и информационо-пословног система Предузећа 

(компјутерски вируси, оштећења базе и сл); 

- ради на изради и реализацији пројеката везаних за развој и унапређење рада Предузећа  

- стара се о средствима рада и проводи мјере противпожарне заштите и заштите на раду  

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и директора Предузећа; 

- одговоран је руководиоцу, извршним директорима  и директору Предузећа.  

 

 

13. Референт за правне и кадровске послове 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, економска школа или гимназија, IV група 

сложености;  

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- радно искуство: 6 мјесеци; 

- посебни услови: добро познавање и примјена закона о јавним набавкама; 

- број извршилаца: 2. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- учествује у изради планова пословања; 

- припрема и саставља тендерску документацију; 

- спроводи процедуру јавне набавке; 

- прати реализацију уговора о набавкама роба,материјала и услуга,како саму реализацију, тако и 

вриједности реализације свих појединачних уговора о набавкама; 

- врши набавку роба, материјала и услуга од добављача који су изабрани након проведеног 

поступка јавних набавки; 

- прати квалитет реализације свих уговора са појединачним добављачима и о томе саставља 

писмене извјештаје;  

- указује на евентуалну лошу сарадњу са појединим добављачима и евентуалну потребу за раскид 

уговора; 

- заједно са стручним лицима из служби припрема годишњи план набавки, уз услов да се 

количине и врсте роба и услуга пажљиво процјењују, да се не би десило да неке неопходне робе 

и материјали и услуге нису предвиђене; 

- припрема анализе двомјесечних јавних набавки; 

- припрема анализу јавних набавки на годишњем нивоу; 

- правовремено указује на потребу евентуалне набавке и начина за спровођења исте; 

- ради анализе отписа робе и материјала и о томе припрема периодичне извјештаје; 

- заједно са стручним сарадником припрема послове везане за јавне набавке; 

- прати законске прописе из области јавних набавки; 

- учествује у раду Комисије за јавне набавке; 

- одговара за  складиште - магацин и прати стање залиха; 

- уредно одлаже требовања и прати њихову реализацију; 

- учествује у раду комисија за попис имовине и осталих комисија по налогу Директора; 
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- контролише пријем робе и квалитету исте; 

- комплетира документацију о куповини – набавкама; 

- прати пријем испорука од добављача и по потреби саставља записнике ради рекламација на 

количину и квалитет; 

- по налогу директора доставља све анализе и извјештаје; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- одговора за исправност и одржавање средстава за рад; 

- обавља и друге послове по налогу директора Предузећа; 

- за свој рад одговоран је руководиоцу службе и  директору Предузећа. 

 

 

14. Пословни секретар 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС- ВШС, IV/VI степен, економска школа или гимназија, 

виша стручна спрема друштвени смјер, IV-VI група сложености; 

- радно искуство: 6 мјесеци; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услови: одлично познавање рада на рачунару; 

         -     број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- административно -техничко обрађивање аката;  

- развођење предмета и аката; 

          -    одабирање архивске грађе и излучивање безвриједног регистарског материјала; 

- пријем странака и упућивање  у одговарајуће службе и радне јединице; 

- вођење књиге протокола и доставне књиге поште; 

- руковање телефонском централом; 

- вођење евиденције о дневној присутности на послу за  све службе и извјештава  о томе 

директора; 

- прима, прегледа и сигнира пошту и телеграме по службама и радним јединицама; 

- обавља дио курирских послова унутар сједишта Предузећа (отпрема службених пошиљки и 

телеграма) и координира са возачем-куриром за отпрему поште ван сједишта; 

- саставља  и просљеђује сву коресподенцију по налогу директора; 

- води интерну доставну књигу за све службе; 

- врши комуникацију путем електронске поште; 

- води евиденцију путних налога и налога за моторна возила; 

- обавља све административно – техничке послове; 

- брине се да сви административни послови координирају и на вријеме обављају; 

- претражује интернет у сврху прибављања потребних информација и др; 

          -     контролише спровођење поступка у вези с архивом и током докумената;   

- одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад; 

- обавља и друге послове по налогу директора Предузећа; 

- проводи мјере заштите од пожара и мјере заштите на раду; 

- за свој рад одговоран је руководиоцу службе, извршним директорима и директору Предузећа. 

 

15. Возач, уједно курир 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, IV група сложености; 

- радно искуство: нема; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 
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- посебни услов: положен испит за возача „Б“ категорије. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- брине о исправности и чистоћи службеног возила којим је задужен; 

- стара се за благовремено организовање техничког прегледа и регистрације возила; 

- сигнализира и покреће иницијативу за набавку потребних материјала, резервних дијелова, алата 

и опреме за потребе посла из свог дјелокруга; 

- врши ситне поправке на возилу (замјена сијалица и сл); 

- по налогу пословног секретара свакодневно отпрема службене пошиљке и  телеграме; 

- по налогу пословног секретара свакодневно врши дистрибуцију поште између управе и 

пословних јединица Предузећа; 

- одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Предузећа; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- за свој рад одговоран је руководиоцу  и директору Предузећа 

 

 

16. Књиговођа            

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, економска школа или друга, IV група 

сложености, 

- радно искуство: 1 година; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услов: сертификат; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- ажурно и тачно води главну књигу и усклађује је са аналитичким евиденцијама; 

- израђује бруто биланс; 

- учествује у изради периодичних и завршних рачуна; 

- испоставља излазне фактуре и профактуре, води и дневно ажурира књигу излазних и књигу 

улазних фактура; 

- води тачне и уредне остале евиденције из његовог домена које су неопходне за ажурно вођење 

књиговодства; 

- одговоран је за поштовање утврђених књиговодствених начела и принципа као и осталих 

одредби општих аката предузећа; 

- израђује мјесечне и годишње пријаве о обрачунатим порезима, личним примањима и све остале 

извјештаја за Управу за индиректно опорезивање БиХ и Пореску управу РС; 

- врши обрачун амортизације према утврђеним методама; 

- врши усклађење потраживања и обавеза и испостављање ИОС образаца; 

- израђује извјештаје М-4 и обавјештења о годишњим зарадама радника; 

- израђује све статистичке обрасце; 

- ажурно и тачно уношење података у аналитичку евиденцију материјала, ситног инвентара, 

основних средстава и осталих помоћних евиденција; 

- испостављање калкулација, међускладишница и остале попратне документације за робно-

материјално књиговодство; 

- благовремено достављање извјештаја и докумената материјалног књиговодства за 

- књижење у главној књизи; 
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- врши повремено (најмање једанпут мјесечно) усклађење стања залиха робе и материјала на 

продајним мјестима (шанкови) и магацинима робе и   репроматеријала са стањем у 

материјалном књиговодству; 

- усклађење стања у робно-материјалном књиговодству са стањем у главној  књизи; 

- усаглашавање аналитичке евиденције основних средстава са стањем у главној  књизи; 

- учествује у припремама за годишњи попис; 

- врши обрачун плата, накнада плата и других личних примања радника и  вањских сарадника; 

- обрачунава накнаде материјалних трошкова радника и вањских сарадника; 

- одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове у оквиру дјелатности по налогу руководиоца службе и директора 

Предузећа; 

- за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, извршном директору за економске послове 

и директору Предузећа. 

 

 

17. Благајник 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, економска школа, IV група сложености; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- радно искуство: 1 година; 

- број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- врши суштинску и формалну контролу материјално-финансијске документације, као и 

комплетност књиговодствених исправа; 

- контролише и стара се да улазне фактуре имају приложену потребну документацију и да је 

уредно потписана од стране одговорних лица; 

- води књигу КУФ-а и евидентира улазне порезе  у сарадњи са књиговођом  сравњава улазни  

ПДВ и даје неопходне податке за попуњавање ПДВ пријаве; 

- прати стање купаца и добављача и саставља прегледе потраживања и обавеза; 

- врши наплату потраживања; 

- обрачунава накнаде и комплетира захтјеве за рефундацију плата на терет републичких фондова 

за здравствено осигурање и дјечију заштиту; 

- испоставља документа о готовинским уплатама и исплатама, врши исплате и састављање 

благајничких извјештаја; 

- израђује документа о безготовинском плаћању (вирмани, уплатнице, цесије, компензације и др) 

- врши послове уплата и исплата код надлежне банке, води евиденцију о благајничком 

максимуму, врши обрачун и исплату накнада за службена путовања;  

- одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад; 

- стара се о исплатама према осталим уговорима и др;  

- испоставља документа о готовинским уплатама и исплатама, врши исплате и  састављање 

благајничких извјештаја; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове у оквиру дјелатности по налогу руководиоца и директора; 

- за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, извршном директору за економске послове 

и директору Предузећа. 
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18. Радник на рецепцији 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема):КВ/ ССС, III/IV степен, III/IV група сложености;  

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 4. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- врши пријем и упућивање странака на рецепцији базена; 

- врши пријем корисника услуга базена на рецепцији и врши наплату улазница према важећим   

цјеновницима уз обавезу издавања фискалних рачуна; 

- врши сравњење полога пазара на крају смјене; 

- одговора  за уредан полог пазара на крају смјене и материјално одговара за пазар; 

- обавезан је да носи предвиђену радну одјећу; 

- даје неопходне информације посјетиоцима усмено на рецепцији и путем  телефона; 

- уколико примијети непримјерно понашање посјетилаца одмах обавјештава најближег радника 

за обезбјеђење и руководиоца службе;   

- по потреби обавља послове чишћења и одржавања пословних простора и круга објекта; 

-  врши контролу уношења ствари и предмета у објекат, а изношење из објекта дозвољава само 

на основу налога непосредног руководиоца;  

- проводи мјере заштите на ради и мјере противпожарне заштите; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и директора Предузећа; 

- за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе и директору Предузећа.  

 

 

 

 

19. Радник на пословима обезбјеђења 

 

• Услови за обављање послова: 

 

- завршена школа (стручна спрема): КВ/ССС, III/IV степен, III/ IV група сложености; 

- радно искуство: -  

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 6. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- обавља послове пријема и развођења странака  од рецепције до  канцеларија управе Предузећа; 

- обавља послове пријема и развођења корисника услуга од рецепције на улазу  базена, преко 

свлачионица и туш кабина до водених површина  у базену; 

- надзире пролаз корисника услуга базена кроз аутоматизовани систем контроле улаза (трипод), 

регулише организовани улазак у базен (спортске екипе, клубови,  групе рекреативаца и сл) и 

интервенише у случају застоја у раду система (трипода); 

- задужен је за провођење одредби  Правилника о кућном реду у простору за пресвлачење,  

туширање и на самом базену (око базена и у води базена);  

- контролише провођење одредби правилника о кућном реду у погледу употребе прописане 

опреме за купање од стране корисника услуга (капе за купање, купаће гаће и костими и сл); 
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- даје информације купачима и упозорава их на правила понашања у води и око базена, те 

предузима предвиђене мјере у случају кршења истих;  

- прати и контролише правилно кориштење опреме и реквизита; 

- прати и асистира на обебјеђењу хигијене у објекту; 

- прати и асистира на обезбјеђењу текућег одржавања објекта;  

- свакодневно обавља послове припреме простора према утврђеном распореду спортско-

рекреативних активности; 

- задужен је и рукује опремом, справама и реквизитима који се користе за реализацију спортско-

рекреативних активности; 

- намјешта, размјешта и складишти справе, реквизите и осталу опрему за спортско-рекреативне 

активности; 

- разводи организоване кориснике (клубове, установе, предузећа и сл) у предвиђене просторе за 

спортско-рекреативне активности; 

- врши примопредају простора са корисницима (свлачионице, опрема и сл); 

- контролише исправност и хигијену справа, реквизита, опреме и простора; 

- прати спровођење кућног реда у базену; 

-  преузима смјену прегледавајући све садржаје предузећа, исправност и размјештај 

противпожарних средстава, те контролише да ли су све просторије закључане и обезбијеђене; 

- затечено стање на радном мјесту констатује у књизи дежурстава; 

- редовно ради на одржавању круга објекта;  

- у току ноћи врши обилазак објекта споља и изнутра, провјерава улазна врата објекта и својим 

активностима обезбјеђује објекат од настанка штета; 

- одговоран је за повјерени објекат који чува за вријеме своје смјене; 

- обавезан је да досљедно примјењује све мјере заштите и противпожарне заштите прописане 

законом и нормативним актима; 

- врши контролу уношења ствари и предмета у објекат, а изношење из објекта дозвољава само на 

основу налога непосредног руководиоца;  

- превентивним и репресивним дјеловањем одржава ред и мир у објекту уз обавезу да посебно 

заштити сигурност и лични интегритет сваког лица које борави по било ком основу у објекту ;  

- за вријеме свог радног времена евидентира све активности и евентуалне кварове и оштећења; 

-  о свим појавама и запажањима од интереса за безбједност људи и имовине обавјештава 

непосредног руководиоца и води евиденцију о томе; 

-  о свим интервенцијама, запажањима и другим подацима од интереса за безбједност и 

предузетим мјерама доставља писмени извештај;  

- дужи и одговоран је за кључеве свих просторија у објекту; 

- стара се о естетском изгледу радног мјеста, као и о личном изгледу у циљу што пријатнијег 

утиска;  

-  по потреби посла обавља послове рецепционера;  

- по потреби обавља послове чишћења и одржавања пословних простора и круга објекта;   

- пријављује неисправност справа, реквизита и опреме; 

- обавезан је проводити мјера ППЗ и мјере заштите на раду; 

- проводи мјере заштите на раду и мјере противпожарне заштите; 

- обавља и друге послове по налогу  руководиоца службе, извршних директора и директора 

Предузећа. 
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20. Шеф кухиње 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, смјер кувар, IV група сложености; 

- радно искуство: 1 година; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 2. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- организује, надгледа и одговара за  рад особља у кухињи и приликом пружања услуга 

кетеринга; 

- одговара за ниво хигијене у кухињи; 

- израђује јеловнике и нормативе јела; 

- одговоран је за правилну примјену норматива, цјеновника као и за рентабилност пословања 

кухиње; 

- одговоран је за исправност и одржавање свих средстава за рад; 

- припрема специјална јела и провјерава квалитет и норматив издатих јела; 

- одговара за квалитет и квантитет припремљених јела; 

- свкодневно пописује кухињу, упоређује стање пописа са стањем на листама и о томе доставља 

извјештај руководиоцу службе; 

- води евиденцију о издатим оброцима; 

- прати рад запослених у служби и одговара за рационално планирање смјена запослених, у 

циљу постизања најбоље организације пословања; 

- заједно са референтом за набавке указује на евентуалну лошу сарадњу са неким од добављача 

у смислу потребе за прекидање уговора; 

- води евиденцију о дневној присутности радника, познаје етички кодекс и друга општа акта 

предузећа; 

- заједно са руководиоцем угоститељства прави периодичне извјештаје, са конкретним 

приједлогом мјера за отклањање евентуалних уочених недостатака у пословању и доставља 

их непосредном руководиоцу; 

- руководи свим пословима везано за кухињу; 

- материјално одговара за инвентар и контролише да не долази до кварова усљед неправилне 

употребе;  

- залаже се да својим радом утиче на стварање позитивног реномеа ресторана и барова; 

- одговара за правилан однос особља према корисницима услуга; 

- одговара за квалитет пружених услуга, као и економичност и рентабилност рада; 

- периодично саставља листу отписа материјала и роба и доставља је руководиоцу;  

- одговоран је за благовремено и квалитетно припремање хране и њено правилно аранжирање 

према утврђеним јеловницима и поруџбинама; 

- одговоран је за правилно ускладиштење намирница; 

- правовремено пријављује кварове на опреми служби за одржавање, кухиње, те упућује 

раднике на правилну примјену машина и апарата у кухињи; 

- врши  примопредају требованих роба и материјала;   

- организује и врши распоред рада у кухињи и по смјенама; 

- обучава, инструише и контролише млађе колеге у струци; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- одговара за недозвољено уношење роба и артикала ради вршења даље продаје,  ради стицања 

личне користи  и обавезан је да такве радње других радника  пријави претпостављенима; 

- одговоран је да се особље на радном мјесту у кухињи понаша у складу са стандардима  и 

правилима кулинарске струке (поштивање радног времена, забрана пушења у току  радног 

времена, забрана сједења на радном мјесту, обавезно облачење радне униформе, забрана 

напуштања радног мјеста без дозволе претпостављених сл); 
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- обавезан је да се придржава радног времена (облачење радне  униформе обавља прије и 

послије радног времена); 

- одговоран је за требовану робу, као и за чистоћу и уредност просторија и инвентара; 

- одговоран је за правилну употребу инвентара,опреме,уређаја и алата; 

- материјално одговара за инвентар и контролише да не долази до кварова усљед неправилне 

употребе;  

- одговоран је за хигијену и чистоћу сервирања јела; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- обавезана је користити ХТЗ опрему и средства заштите на раду, као и проводити мјера ППЗ и 

мјере заштите на раду; 

- обавља и друге послове према налогу руководиоца  службе и директора; 

- за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе, извршном директору за економске 

послове  и  директору Предузећа. 

 

 

21. Помоћни кухар  

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): НК, I степен, I група сложености; 

- радно искуство: - 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 4. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- према распореду шефа кухиње припрема једноставна јела,  те је одговоран за квалитет и 

норматив издатих јела; 

- одговоран је за правилну примјену норматива, цјеновника и рентабилност за вријеме пословања 

у кухињи; 

- одговоран је за благовремено и квалитетно припремање хране и њено правилно аранжирање 

према утврђеним јеловницима и поруџбинама; 

- води рачуна о правилној употреби кухињских апарата и алата, те о њиховој исправности; 

- одговара за недозвољено уношење роба и артикла зарад вршења даље продаје ради стицања 

личне користи – и обавезан је да такве радње других радника пријави претпостављенима; 

- материјално одговара за инвентар и контролише да не долази до кварова усљед неправилне 

употребе;  

- дужан је да се  на радном мјесту у кухињи понаша у складу са стандардима  и правилима 

кулинарске струке (поштивање радног времена, забрана пушења  у току радног времена, забрана 

сједења на радном мјесту, обавезно облачење радне униформе, забрана напуштања радног 

мјеста без дозволе  претпостављених сл); 

- обавезан је да се придржава радног времена; 

- одговоран је за чистоћу и уредност просторија и инвентара; 

- материјално је задужен за робу и инвентар; 

- одговоран је за хигијену и чистоћу сервирања јела; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

-  обавезан је користити ХТЗ опрему и средства заштите на раду, као и проводити мјера ППЗ и 

мјере заштите на раду; 

- проводи мјере заштите на раду и мјере противпожарне  заштите; 

- обавља и друге послове према налозима шефа кухиње и руководиоца  службе; 

- за свој рад непосредно је одговоран, шефу кухиње, руководиоцу службе и директору Предузећа. 
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22. Конобар  

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): КВ/ССС, III/ IV степен, угоститељска школа, III/IV група 

сложености; 

- радно искуство: 6 мјесеци; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 10.  

 

• Опис послова радног мјеста: 

- врши пријем гостију, група или појединаца, смјешта их , услужује, испоставља рачуне и испраћа 

госте; 

- задужен је за правилну употреби, руковање и одржавање опреме и инвентара, уредности и 

хигијени гардеробе, ресторана и помоћних просторија; 

- припрема столове, мијења столњаке и салвете на столовима у ресторану; 

- сервира и десервира столове, сакупља и пере суђе и ускладиштава га; 

- врши прање, полирање чаша и другог инвентара;  

- одговоран је за хигијену и чистоћу сервирања; 

- обавезно познавање свих јела и пића из понуде ресторана,као и начина припремање јела; 

- замјењује руководиоца орг. јединица угоститељства  уколико је одсутан, те на крају радног дана 

провјерава све просторије ресторана;  

- обавља и друге послове према налозима руководиоца орг. јединица  угоститељства; 

- свакодневно пописује шанк, води књигу шанка, упоређује стање са пописа са стањем на  

листама и стањем у књизи шанка, закључује смјену и  о томе  доставља извјештај    непосредном 

руководиоцу; 

- требује потребан материјал /пиће и др/, води рачуна о њиховом квалитету, као и квалитету 

осталог материјала; 

- одговара за недозвољено уношење роба и артикла зарад вршења даље продаје ради стицања 

личне користи – и обавезан је да такве радње других радника пријави претпостављенима; 

- обавезан да уредно испоставља фискалне рачуне, води и чува све фискалне евиденције;  

- залаже се да својим радом утиче на стварање позитивног реномеа ресторана и барова; 

- обавезан је да води рачуна о исправности робе и року трајања пића и напитака; 

- води рачуна о правилном ускладиштењу робе; 

- обавезан је да обучава нове раднике, као и да надгледа њихов рад; 

- одговоран је да се особље на радном мјесту у орг. јединицама угоститељства понаша у складу 

са стандардима  и правилима угоститељске струке (поштивање радног времена, забрана пушења 

у току  радног времена, забрана сједења на радном мјесту, обавезно облачење радне униформе, 

забрана напуштања радног мјеста без дозволе претпостављених сл); 

- обавезан је да се придржава радног времена; 

- врши примопредају књиге шанка и на основу ње предаје пиће и робу, као пазар, те пратећу 

документацију; 

- проводи мјере заштите од пожара и мјере заштите на раду; 

- одговоран је за требовану робу, као и за чистоћу и уредност просторија и инвентара; 

- материјално је задужен за робу и инвентар; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад;  

- проводи мјере заштите од пожара и мјере заштите на раду; 

- обавља и друге послове према налозима непосредног руководиоца и директора; 

- за свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору Предузећа. 
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23. Магационер 

 

• Услови за обављање послова: 

 

- завршена школа (стручна спрема): ССС, IV степен, IV група сложености; 

- радно искуство: 6 мјесеци; 

- да испуњава опште и посбне услове из члана 6.овог Правилника; 

- Број извршилаца: 1. 

 

• Опис послова: 

 

- врши запримање роба и материјала у складиште;  

- врши издавање робе и материјала из складишта;  

- припрема и издаје наруџбенице за реализацију набавки; 

- на основу предрачуна добављача и уговора о набавци попуњава захтјеве за набавку;  

- води одговарајуће евиденције задужења радника; 

- прати реализацију уговора о набавци, врши контролу уговорених цијена и у вези с тим на 

мјесечном нивоу доставља извјештаје референту за правне и кадровске послове; 

- води прописану документацију за набављену робу и друга материјално-техничка средства;  

- издаје требовања за набавку роба, услуга и радова; 

- поступа у складу са достављеним захтјевима за набавку (требовнице); 

- потписује сва документа за примљену робу, уз њих сачињава пратећа задужења; те предаје на 

ликвидацију у постављеним роковима за плаћање;  

- издаје средства и опрему за личну заштиту на раду запосленима по Правилнику; 

- по налогу руководиоца службе, а по одобрењу директора врши набавку и превоз потребне робе 

и истовар до магацина; 

- контролише да ли је сва роба која је набављена исправна по броју и квалитету; 

- обавезан је проводити мјера ППЗ и мјере заштите на раду; 

- проводи мјере заштите на раду и мјере противпожарне заштите; 

- материјално је одговоран за имовину која му је поверена, стара се о уредности магацинског 

простора набављену робу уз одговарајућу документацију предаје наручиоцу; 

- по налогу руководиоца службе  и директора обавља и друге послове; 

- за свој рад одговоран је руководиоцу службе.  

 

 

24. Кућни мајстор 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): КВ/ССС/VKV, III/ IV/V степен техничке, електро, металске 

или машинске струке, III/IV/V група сложености; 

- радно искуство: 1 година; 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услов: стручни испит за обављање противпожарне заштите; 

- број извршилаца: 3. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

 

- Оштећену опрему ремонтује, поправља и замењује новом, ради нове инсталације водовода и 

канализације; 

- учествује у репарацији и ремонту инсталација; 

- одржава електроинсталације и електроуређаје; 

- изводи електроинсталације према потреби и у складу са прописима; 

- детектира и отклања све кварове на електро, клима и базенским уређајима; 

- инсталира и одржава све врсте расвјетних тијела; 
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- пописује бројила и друге мјерне инструменте у вези потрошње воде, електричне енергије и сл; 

- свакодневно контролише и надзире стање мјерних и сигналних уређаја и одговоран је за њихову 

исправност; 

- рукује машинама за чишћење и косилицама; 

- изводи мање грађевинске радове по потреби и врши поправке на објекту (зидање, кречења, 

глетовања, керамичарски радови и сл) ; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- ради на отклањању кварова и замјени дотрајалих дијелова; 

- одговора за утрошак материјала и резервних дијелова;  

- ради на спремању и распремању простора за одржавање планираних активности; 

- у сарадњи са руководиоцем објекта врши израду плана укључивања и искључивања уређаја и 

инсталација; 

- врши утовар и истовар материјално-техничких средстава и друге опреме; 

- води евиденцију, припрема и подноси извјештаје о раду непосредном руководиоцу; 

- по потреби обавља послове чишћење и одржавања објеката; 

- обавља све водоинсталатерске радове;  

- материјално дужи средства којима ради, и радну одјећу;  

- обавезан је проводити мјера ППЗ и мјере заштите на раду; 

- проводи мјере заштите на раду и мјере противпожарне заштите; 

- по налогу руководиоца службе и директора обавља и друге послове; 

- за свој рад одговоран је руководиоцу службе и директору. 

 

 

 

25. Радник на одржавању постројења 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): КВ/ССС/VKV, III/ IV/V степен техничке ,електро, металске 

или машинске струке, III/IV/V група сложености; 

- радно искуство: 1 године;  

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- посебни услов: увјерење о положеном стручном испиту за машинисту котлова са аутоматским 

управљањем; 

- број извршилаца: 4. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

- самостално управља са постројењима, системима за гријање и хлађење; 

- контролише исправност рада и одржава сва постројења и опрему, као  и све инсталације у 

комплексу; 

- изводи мање грађевинске радове по потреби одговоран је за исправност рада система базенске 

технике за пречишћавање воде; 

- самостално рукује са свим машинским постројењима; 

- одговара за исправност и одржавање средстава за рад; 

- самостално рукује и управља постројењима за третирање воде системима за гријање и хлађење; 

- самостално рукује котловницом и посудама под притиском; 

- врши редовну контролу воде, термо и ел. Инсталација; 

- рукује машинама за чишћење и косилицама; 

- обавља редовне дневне контроле воде у постројењу и уписује их у књигу контроле воде у 

Базенској техници; 

- обавља 3 пута дневно контролу воде у свим базенима и уписује их у књигу, врши корекцију 

резидуалног хлора; 

- обавезан је обавијестити директора Предузећа или непосредног руководиоца уколико 

примијети да квалитет воде није у границама нормале; 
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- обавља редовна дневна  прања филтера и подфилтера; 

- обавља послове око залијевања травнатих површина; 

- послије завршетка сезоне купања доводи постројење у зимски режим рада и испушта воду из 

свих негријаних дијелова комплекса и тушева; 

- у зимском периоду примјењује мјере заштите против смрзавања воде; 

- врши поправке на објекту (кречења, глетовања и сл); 

- одговоран је за рационалну потрошњу свих енергената, 

- обавезана је примјена ХТЗ опреме и средстава заштите на раду, као и провођење мјера ППЗ; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе, извршног директора за техничке 

послове и директора Предузећа; 

- за свој рад непосредно је одговоран руководиоцу службе, извршном директору за техничке 

послове и и директору Предузећа. 

 

 

26. Радник за одржавање хигијене 

 

• Услови за обављање послова: 

- завршена школа (стручна спрема): НК, I степен, I група сложености ; 

- Радно искуство. - 

- да испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог Правилника; 

- број извршилаца: 8. 

 

• Опис послова радног мјеста: 

    

- врши прање и пеглање столњака, салвета, завјеса и сличног пратећег материјала из 

угоститељских објеката предузећа; 

- задужен је за уредност и чистоћу просторија вешераја;  

- чисти и одржава радне просторије; 

- одржава чистоћу прозора, инвентара, санитарних и декоративних уређаја; 

- води рачуна о економичном трошењу средстава за чистоћу; 

- одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад; 

- чисти и одржава просторије објекта (ресторане, барове, холове, ходнике, сале, канцеларије, 

кабинете, мокре чворове, вањске дијелове комплекса и др); 

- врши прање прозора и врата, чишћење намјештаја, столова, столица, ормара, витрина, текстилне 

галантерије, столњака, крпа  и сл; 

- врши изношење смећа у одређено вријеме, по потреби; 

- врши дезинфекцију просторија; 

- проводи мјере заштите од пожара и заштите на раду; 

- задужују хемикалије потребне за одржавање чистоће; 

- помажу при одржавању  хортикултуре; 

- обавља и друге послове по налогу  директора Предузећа; 

- одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад; 

- за свој рад одговоран је руководиоцу службе, извршном директору за техничке послове и 

директору Предузећа. 
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V. ПОСЛОВИ И ИЗВРШИОЦИ У ПОСЕБНИМ ОБЛИЦИМА РАДНОГ ОДНОСА    

                                                         

Члан 24. 

 

 Приликом заснивања радног односа са новим радником, на свим пословима, осим на пословима 

директора, извршних директора, може се уговорити пробни рад на начин и у трајању прописаном 

Законом о раду и Правилником о раду Предузећа. 

Директор Предузећа ће формирати комисију за праћење обављања послова радника у току 

трајања пробног рада, која је дужна доставити мишљење о разултатима пробног рада најкасније 10 дана 

прије истека пробног рада. 

 

Члан 25. 

 

 За обављање стручних послова, независно од услова у погледу радног искуства, осим послова 

са посебним овлашћењима и одговорностима, може се закључити уговор о раду са приправником, на 

начин како је регулисано Законом о раду и Правилником о раду Предузећа. 

Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању може се закључити са незапосленим лице 

на начин како је то регулисано Законом о раду. 

Приправнички стаж, односно стручно оспособљавање за лица са високом стручном спремом 

траје 12 мјесеци, а шест мјесеци за лица која имају завршену средњу школу. 

 

Члан 26. 

 

Послови и радни задаци за које се укаже потреба у току извршавања послова из дјелокруга 

Предузећа, попут сезонских послова (издавање лежаљки, чишћење и одржавање круга, спасилачки 

послови, провођење Правилника о кућном реду воденог парка, додатно услуживање и сл), а која нису 

систематиована одредбама овог правилника, обебјеђују се у складу са важећим прописима путем 

запошљавања радника на одређено вријеме, закључивањем уговора о допунском раду или ангажовањем 

трећих лица путем закључивања уговора о дјелу и уговора о обављању повремених и привремених 

послова.  

 

 

 

 

 

VI. КОНТРОЛА И НАДЗОР 

Члан 27. 

 

Контролу и надзор над примјеном одредаба овог Правилника врши Управа Предузећа на челу 

са директором Предузећа. 
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VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 28. 

 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста  ( број 012-1696-16, 012-2577/16, 012-138/17, 012-3551/17, 012-

2132/18, 012-37/20, 012-355/20 и 012-942/20 ) године. 

 

Члан 29. 

 

 За све што није регулисано овим Правилником примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о раду, Правилника о раду Предузећа и уговора о раду. 

 

Члан 30. 

 

Овај Правилник ступа на снагу петнаестог дана од дана објављивања  на огласној табли 

Предузећа. 

 

 

 

Број:_____________ /21.       

Дана: 15.03.2021.год.    

    

                                          ВД Д И Р Е К Т О Р 

 

                                                                                                                     ________________ 

                                          Дипл.правник Велибор Вукајловић 

 

 

 

 

   

 
 


