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Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

УСР „Тиквара“ Бачка Паланка 

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14“, 

13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), члана 14. Статута Установе за спорт и 

рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, директор Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка 

Паланка (у даљем тексту: Установа), дана 12.05.2021. године донео је следећи 

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

УСТАНОВИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „ТИКВАРА“ БАЧКА ПАЛАНКА 

 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за 

спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка (у даљем тексту: Правилник) утврђују се: 

организација рада, називи радних места са описом послова и задатака; врста и степен стручне 

спреме; радно искуство; структура и број извршилаца; као и друга питања везана за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних места у Установи. 

 

Члан 2. 

Број извршилаца, врста и степен стручне спреме, радно искуство и други посебни услови за 

обављање послова, утврђују се на основу обима, сложености и одговорности послова и задатака, 

као и програма рада Установе. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Члан 3. 

У циљу ефикаснијег функционисања, као и обједињавања истих или сличних, односно 

међусобно повезаних послова у Установи образују се следећи Сектори: 

 

I.   СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

II.  СЕКТОР ЗА СПОРТ 

III. СЕКТОР ПАРК ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“ 

 

Члан 4. 

Радом и пословањем Установе руководи директор који организује рад Установе у складу са 

Статутом Установе и овим правилником. 

 

Члан 5. 

 Секторима Установе руководе: 

- Сектором за опште послове – Организатор активности у физичкој култури и спорту, 

- Сектором за спорт – Организатор активности у физичкој култури и спорту,    

- Сектором Парк природе „Тиквара“ – Стручни сарадник за заштиту природе. 
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III. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

 

Члан 6. 

Радом Установе руководи  ДИРЕКТОР. 

За ефикасно обављање послова и задатака Установе утврђује се укупно 26 извршиоца, и то: 

 

           број извршилаца 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА        2 

СЕКРЕТАР          1 

I.   СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ                10 

II.  СЕКТОР ЗА СПОРТ        8 

III. СЕКТОР ПАРК ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“     5 

 

 

Члан 7. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА 

СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА  И  УСЛОВИМА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 

 
 

 
РЕД.  

БР. 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

СТРУЧНА СПРЕМА 

(ОБРАЗОВАЊЕ) 

ДОДАТНА ЗНАЊА 

РАДНО ИСКУСТВО 

1. Помоћник  директора 2 

Високо образовање: 

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету. 

На студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академске, односно 

струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем по 

пропису који је важио до 10. септембра 2005. године 

Најмање 4 године 

радног искуства 

2 Секретар 1 

Високо образовање: 

На академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – Правни факултет 

На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – Правни факултет 

Најмање 3 године 

радног искуства 

 

Знање рада на рачунару 

 

 

I СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 
РЕД.  

БР. 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

СТРУЧНА СПРЕМА 

(ОБРАЗОВАЊЕ) 

ДОДАТНА ЗНАЊА 

РАДНО ИСКУСТВО 

1. 

Организатор активности у 

физичкој култури и спорту 

(руководилац сектора) 

1 

Високо образовање: 

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама – факултет спорта и физичког васпитања; 

на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету – факултет спорта и физичког васпитања. 

Најмање 3 године 

радног искуства. 

2. Службеник за јавне набавке 1 

Високо образовање: 

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 

почев од 10. септембра 2005. године; 

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Знање рада на рачунару 

Положен стручни испит 

за службеника за јавне 

набавке, у складу са 

законом 

Најмање 3 године 

радног искуства 

3. 
Финансијско 

рачуноводствени сарадник 
3 

Високо образовање: 

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

образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 

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

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Изузетно: 

средње образовање уз радно искуство стечено на тим пословима. 

Знање рада на рачунару 

4. 
Техничар одржавања уређаја 

и опреме 
1 Средње образовање.  

5. Чистачица 4 Основно образовање. 

Најмање 6 месеци 

радног искуства на 

пословима чистачице 

спортских објеката 
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II СЕКТОР ЗА СПОРТ 

 
РЕД.  

БР. 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

СТРУЧНА СПРЕМА 

(ОБРАЗОВАЊЕ) 

ДОДАТНА ЗНАЊА 

РАДНО ИСКУСТВО 

1. 

Организатор активности у 

физичкој култури и спорту 

(руководилац сектора) 

1 

Високо образовање: 

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама – факултет спорта и физичког васпитања; 

на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету – факултет спорта и физичког васпитања. 

Најмање 3 године 

радног искуства 

2. 
Управник Спортског објекта 

у Гајдобри 
1 

Високо образовање: 

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету – факултет спорта и физичког 

васпитања; 

На студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академске, односно 

струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем по 

пропису који је важио до 10. септембра 2005. године – факултет спорта и физичког 

васпитања. 

Најмање 3 године 

радног искуства 

 

Знање рада на рачунару 

3. Домар / мајстор одржавања 2 Средње образовање; 

Најмање 1 година 

радног искуства 

 

Серификат о стручној 

оспособљености за 

руковање енергетским 

постројењима у 

котларници 

4. Портир 3 Средње образовање  

5. Помоћни радник 1 Основно образовање  

 

III СЕКТОР ПАРК ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“ 

 
РЕД.  

БР. 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

СТРУЧНА СПРЕМА 

(ОБРАЗОВАЊЕ) 

ДОДАТНА ЗНАЊА 

РАДНО ИСКУСТВО 

1. 

Стручни сарадник за 

заштиту природе 

(руководилац сектора) 

1 

Високо образовање: 

На академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Најмање 1 година 

радног искуства 

2. 
Чувар заштићеног подручја / 

рибочувар 
3 Средње образовање 

Лиценца о положеном 

стручном испиту за 

рибочувара 

3. Помоћни радник 1 Основно образовање  

 

Члан 8. 

 

НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА 

 

ДИРЕКТОР 

 

Општи и посебни услови за именовање директора, права и одговорности и друге 

надлежности директора,  регулишу се законом и Статутом Установе. 

 

1. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Опис послова и задатака 

- помаже директору у планирању, руковођењу и организацији рада у делокругу рада за који је 

одговоран / одговорна; 

- руководи и контролише рад непосредно подређених сарадника; 

- организује, координира и контролише рад организационих делова сектора или одељења из 

његове надлежности; 

- обезбеђује примену законске регулативе и процедура из области делокруга рада; 

- контролише реализацију преузетих обавеза; 

- делегира радне задатке непосредно подређенима и контролише њихово извршење; 

- прати и оцењује учинак запослених и извештава директора установе; 

- предлаже распоред извршилаца и води њихов каријерни развој; 

- даје предлоге за пословни развој и побољшања квалитета рада установе; 
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- прати стручну литературу, усавршава се и предлаже примену иновација и најбоље праксе у 

установи; 

- организује и усмерава рад у стручним службама и обавља правне послове;  

- прати, проучава и стара се о примени законских прописа и општих аката установе; 

- надзире обављање послова јавних набавки 

 

2. СЕКРЕТАР 

Опис послова и задатака 

- Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа 

и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа; 

- Саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања 

права из радног односа; 

- Води управни поступак из делокруга рада; 

- Припрема опште и појединачне акте; 

- Прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима; 

- Припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне 

лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; 

- Води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и спроведеним судским 

поступцима; 

- Даје стручну подршку у процесу формирања планова рада; 

- Даје стручну подршку у области канцеларијског пословања; 

- Присуствује седницама органа управљања; 

- Учествује у раду комисије и обавља стручно-правне послове у вези спровођења поступка 

јавне набавке. 

 

I СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. ОРГАНИЗАТОР АКТИВНОСТИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ И СПОРТУ 

(руководилац сектора) 

Опис послова и задатака 

- комуницира са корисницима објеката; 
- организује и спроводи активности које се одвијају на спортским објектима; 

- даје предлог мера и иницијативу за унапређење послова из области спорта; 

- предлаже мере за унапређење услова за искоришћеност спортских објеката; 

- предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање 

утакмица на спортским објектима; 

- реализује спортске обуке, школе рекреације и сл.; 

- припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран је за 

испуњење истих; 

- прати законске прописе из области спорта и стручну литературу; 

- контролише распореде спортских активности које се одвијају на спортским објектима и 

прати њихово извршавање; 

- организује културно-забавне садржаје у установи; 

- пружа стручну помоћ у погледу привођења намени објекта и спортских реквизита за децу 

школског, предшколског узраста и омладину; 

- одговоран је да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не дође до 

њиховог уништења и злоупотребе; 

- спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација, такмичења 

и тренинга; 

- врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује сигурност 

корисника услуга; 
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2. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Опис послова и задатака 

- припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и 

план контроле јавних набавки; 

- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних 

набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; 

- спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова 

јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; 

- контролише акте доне у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију 

о спроведеним контролама, према годишњем плану; 

- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; 

- прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о 

спроведеним контролама; 

- припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада. 

 

3. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК 

Опис послова и задатака 

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

пројеката; 

- проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца; 

- припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава; 

- врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 

- врши билансирање позиција биланса стања; 

- израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима 

установљеним органима и службама; 

- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 

- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 

- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 

- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 

- прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; 

- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 

- врши обрачуне и реализује девизна плаћања, и води девизну благајну; 

- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 

- евидентира пословне промене; 
- сачињава документацију за усаглашавање потраживања и обавеза; 

- чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 

- врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и 

доприноса; 

- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; 

- контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење. 

 

4. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ 

Опис послова и задатака 

- снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима; 

- пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме; 

- прикупља потребне дозволе и сагласности; 

- даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој; 

- прати реализацију радова; 

- обавља стручне и техничке послове одржавања; 
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- анализира параметре рада и обавља дијагнозу узорка комплексних кварова објеката, 

опреме и инсталација за које је задужен; 

- предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање 

комплексних кварова; 

- врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, 

ремонтима, монтажама; 

- дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи; 

- врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова; 

- контролише исправност и функционалност техничких система и нсталација на објектима 

и уређајима; 

- врши надзор над извођењем радова; 

- обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање. 

 

5. ЧИСТАЧИЦА 

Опис послова и задатака 

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима; 

- одржава чистоћу дворишта и износи смеће; 

- пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и инвентару; 

- прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће. 

 

 

 

II СЕКТОР ЗА СПОРТ 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР АКТИВНОСТИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ И СПОРТУ 

(руководилац сектора) 

Опис послова и задатака 

- комуницира са корисницима објеката; 
- организује и спроводи активности које се одвијају на спортским објектима; 

- даје предлог мера и иницијативу за унапређење послова из области спорта; 

- предлаже мере за унапређење услова за искоришћеност спортских објеката; 

- предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање 

утакмица на спортским објектима; 

- реализује спортске обуке, школе рекреације и сл.; 

- припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран је за 

испуњење истих; 

- прати законске прописе из области спорта и стручну литературу; 

- контролише распореде спортских активности које се одвијају на спортским објектима и 

прати њихово извршавање; 

- организује културно-забавне садржаје у установи; 

- пружа стручну помоћ у погледу привођења намени објекта и спортских реквизита за децу 

школског, предшколског узраста и омладину; 

- одговоран је да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не дође до 

њиховог уништења и злоупотребе; 

- спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација, такмичења 

и тренинга; 

- врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује сигурност 

корисника услуга; 
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2. УПРАВНИК СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА У ГАЈДОБРИ 

Опис послова и задатака 

- управља инфраструктуром која се користи у обављању делатности из области спорта и 

рекреације; 

- организује рад запослених распоређених на објекту; 

- израђује распоред коришћења спортског објекта и прати и контролише коришћење објекта 

од стране корисника; 

- предлаже активности за унапређење рада спортских објеката; 

- планира активности промоције спортских објеката; 

- спроводи анкете о потребама и задовољству корисника и анализира резултате; 

- врши дневне прегледе свих средстава, инсталација и реквизита и подноси извештај 

директору; 

- стара се о адекватном коришћењу спортских реквизита, средстава и машина; 

- контролише поштовање распореда коришћења објекта; 
- организује припрему објекта за све манифестације, такмичења и тренинге; 

- примењује процедуре за безбедност корисника услуга и посетилаца; 

 

3. ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 

Опис послова и задатака 

- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних 

система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања; 

- обавља механичарске, екетричарске, водоинсталатерске, браварске, столарске, лимарске, 
молерске, аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања 

и поправки; 

- припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 

- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или 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; 

- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. 

 

4. ПОРТИР 

Опис послова и задатака 

- врши пријем странака и даје потребна обавештења; 

- надгледа улазак и излазак лица; 

- обавештава надлежне службе у случају опасности; 

- прима пошту и остале писмене отправке; 

- прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; 

- припрема просторе и терене према утврђеном распореду за одвијање спортских 

активности; 

- дочекује спортисте и спортске раднике, кориснике спортских објеката установе и стоји им 

на располагању за време њиховог присуства у установи; 

- утврђује исправност и уредност свлачионица пре и после употребе, издаје кључеве од 

истих и извештава руководиоца о евентуалној штети; 

- пријављује сва оштећења која уочи на објектима, справама, реквизитима и опреми; 

- води евиденцију коришћења спортских терена и објеката; 

- врши наплату ванредних рекреација, по ценовнику установе; 

- учествује у техничкој припреми приредби и манифестација које се одржавају у спортским 

објектима (постављање бина, столова, клупа...). 
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5. ПОМОЋНИ РАДНИК 

Опис послова и задатака 

- обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме 

и др; 

- врши мање поправке на објекту, погонским и прикључним машинама; 

- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 

- одржава површину око објекта; 

- одржава хигијену објекта и околине; 

- по потреби обавља монтажу покретне скеле; 

- прикључује, прегледа и поправља опрему и алате из домена свога рада; 

- одржава у функционалном стању радне машине, рукује њима и одговоран је за њихову 

исправност; 

- коси траву на свим зеленим површинама заштићеног природног добра, машински или 

ручно; 

- залива све травнате површине, засађује стабљике, орезује гране и друго; 

- у зимском периоду обавља послове чишћења снега на свим прилазима објектима у 

заштићеном природном добру. 

 

III СЕКТОР ПАРК ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“ 

 

1. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 

Опис послова и задатака 

- врши истраживање, прикупљање и обраду података о природи и природним вредностима, 

прати стање и оцену очуваности природе и степена угрожености заштићених подручја; 

- ради на изради студија заштите заштићених подручја; 

- учествује у изради предлога акта за успостављање заштите, за претходну заштиту 

подручја и акта о престанку заштите подручја; 

- израђује услове заштите природе за радове на заштићеним природним добрима, израђује 

мишљења на план управљања заштићеног подручја; 

- врши стручни надзор на заштићеним природним добрима и предлаже мере; 

- пружа стручну помоћ управљачима заштићених природних добара, корисницима и 

власницима, органима локалне самоуправе, удружењима и групама грађана и појединцима 

на заштити предела и природних добара из његове уже области;  

- прописује услове и мере заштите природе и природних вредности у поступку израде и 

спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, програма и 

стратегија у свим делатностима које утичу на природу и даје мишљења на исте; 

- обавља стручне послове у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у 

природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју; 

- предлаже обим и садржај студија изводљивости и процене утицаја на животну средину, 

даје мишљења на студије; 

- води евиденцију о начину и обиму коришћења, факторима угрожавања заштићених и 

строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;  

- учествује у поступку јавног увида ради проглашења заштићених природних добара; 

- спроводи образовне програме и промотивне активности, обавештава јавност о 

информацијама од значаја, природним вредностима, заштити природе, њеној 

угрожености, факторима и последицама угрожавања путем научно-стручних публикација, 

мултимедијалних материјала, вебсајта, средстава јавног информисања и др.; 

- спроводи квантитативне и квалитативне анализе у припреми извештаја о раду. 

- сарађује са корисницима садржаја у заштићеној зони (Србија шуме, Србија воде, 

Удружење спортских рибиловаца, спортска удружења и др.); 

- предлаже и води надзор над чуварском и осталим службама заштићеног добра. 
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2. ЧУВАР ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА / РИБОЧУВАР 

Опис послова и задатака 

- реализује план заштите животне средине; 

- спроводи мере за заштиту животне средине; 

- обавља послове на очувању рибљег фонда, заштити од рибокрађе и осталим пословима 

који су у надлежности корисника рибарског подручја; 

- организује набавку и дистрибуцију годишњих дозвола за рекреативни риболов у сарадњи 

са удружењем спортских риболоваца и другим корисницима рибарског подручја; 

- сарађује са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине у делу везаном за 

рибарство; 

- води рачуна око установљавања ловостаја за све или поједине врсте риба на рибарском 

подручју; 

- води рачуна о квалитету воде у рибарском подручју језера „Тиквара“; 

- врши обележавање рибарског подручја у складу са законом и другим подзаконским 

актима. 

- припрема делове извештаја о заштити животне средине; 

 

3. ПОМОЋНИ РАДНИК 

Опис послова и задатака 

- обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме 

и др; 

- врши мање поправке на објекту, погонским и прикључним машинама; 

- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 

- одржава површину око објекта; 

- одржава хигијену објекта и околине; 

- по потреби обавља монтажу покретне скеле; 

- прикључује, прегледа и поправља опрему и алате из домена свога рада; 

- одржава у функционалном стању радне машине, рукује њима и одговоран је за њихову 

исправност; 

- коси траву на свим зеленим површинама заштићеног природног добра, машински или 

ручно; 

- залива све травнате површине, засађује стабљике, орезује гране и друго; 

- у зимском периоду обавља послове чишћења снега на свим прилазима објектима у 

заштићеном природном добру. 

 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

На питања која нису уређена овим Правилником непосредно ће се примењивати Одредбе 

Закона о раду. 

 

Члан 10. 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење. 

 

Члан 11. 

По ступању овог правилника на снагу, извршиће се распоређивање свих запослених на 

радна места утврђена овим правилником, у складу са стручном спремом, радним способностима 

и искуством које запослени поседује. 

Распоређивање запослених на радна места по овом правилнику извршиће се потписивањем 

анекса Уговора о раду, запосленог и послодавца. 



Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

УСР „Тиквара“ Бачка Паланка 

 

Члан 12. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка 

Паланка од 23.12.2020. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 35/2020). 

 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Установе 

за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, а по добијању сагласности Општинског већа. 

 

 

 

                   УСР „ТИКВАРА“ 

                            Директор 

        _______________ 
       Мр Дарко Божовић 


