СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 9. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 13. март 2015. ГОДИНЕ

Градоначелник града Панчева, дана 13.
03. 2015. године, разматрао је Правилник о
изменама и допуни Правилника о организацији
и систематизацији послова ЈКП „Грејање“
Панчево број 10/1852/2 од 09.03.2015.године,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова
54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
1/14-пречишћен текст и 24/14), донеo
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈКП
„ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО БРОЈ 10/1852/2 ОД
9.03.2015.ГОДИНЕ.
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама
и допуни Правилника о организацији и
систематизацији послова ЈКП „Грејање“
Панчево број 10/1852/2 од 09.03.2015.године.
II
Обавезује се Јавно комунално предузеће
„Грејање“ Панчево, да поштује одредбе Закона
о буџетском систему (“Службени гласник РС”
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и
142/14) и друге прописе, којима је прописано
да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених
радних места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може се
заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог

Аконтација претплате 10.375,30

надлежног органа, уз претходно прибављено
мишљење Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих
по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима, преко омладинске
и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних
средстава не може бити већи од 10% од укупног
броја запослених.
Изузетно, од претходног става број запослених
на одређено време због повећаног обима посла,
лица ангажованих по уговору о делу, уговору
о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код
корисника јавних средстава,
може бити
већи од 10% од укупног броја запослених, уз
сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2015-380
Панчево, 13. 03. 2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.

Страна 2 - Број 09

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

На основу члана 24. Закона о раду (″Службени
гласник РС″, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
i 75/14) и члана 28. Статута ЈКП „Грејање“
Панчево („Службени лист града Панчева“ број
4/13 и 4/15) доносим
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ЈКП ″ГРЕЈАЊЕ″ ПАНЧЕВО
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
послова ЈКП ″Грејање″ Панчево број: 10/1852/1
од 29.09.2014. година у члану 6, у групи послова
I Управа предузећа радно место (послови)
– директор, под редним бројем 1 мењају се
услови тако што се после речи „економских“
додају речи „или политичких“ и на крају исте
алинеје додају се речи „или политиколошког
смера“.
Поред наведених занимања додаје се и
занимање „дипломирани политиколог“.
Мења се потребно радно искуство тако што се
број „5“ замењује бројем „3“ и радно искуство
на руководећим положајима тако што се број
„3“ замењује бројем „2“.
Остали услови и опис и попис послова остаје
непромењен.
Члан 2.
Отвара се ново радно место (послови) у Управи
предузећа, под редним бројем 1а, под називом
„Саветник директора“ са следећим условима и
пописом и описом послова:
УСЛОВИ: високо образовање стечено на
студијама другог степена, односно завршене
мастер академске студије.
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ВСС
VII
Дипломирани економиста
Дипломирани инжењер
Дипломирани правник
Дипломирани политиколог или
друго високо образовање
Радно искуство: 5 год.и 3 године на руководећим
положајима
Број извршилаца: 2
Попис и опис послова:
-Прати и проучава законске прописе, одлуке
Оснивача, стручну литературу као и интерна
акта Предузећа,
-учествује у доношењу годишњег Програма
пословања и предузима мере за његово
спровођење
-Учествује у изради предлога организације
Предузећа ради рационалнијег и економичнијег
пословања,
- Пружа стручну помоћ у увођењу и примени
усвојених нових решења,
-Предлаже циљеве и планске задатке у
постављању и изради планова и извештава о
току реализације планова,
- остварује контакте са пословним партнерима
и одржава пословне односе са њима,
- ради и све друге послове из свог делокруга,
неопходне за усавршавање и модернизацију
Предузећа.
Члан 3.
У Правилнику о организацији и систематизацији
послова ЈКП ″Грејање″ Панчево број: 10/1852/1
од 29.09.2014. година у члану 6, у групи
послова III 1.3. Служба набавке и маркетинга
мења се назив радног места (послова) под
редним бројем 3 и гласи: „самостални стручни
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сарадник за односе са јавношћу и маркетинг“.
Члан 4.
По добијању сагласности од Оснивача
примењиваће се Правилник o изменама и допуни
Правилника о организацији и систематизацији
послова ЈКП „Грејање“ Панчево, а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева“.
ЈКП ″ГРЕЈАЊЕ″ ПАНЧЕВО
Број: 10/1852/2
Панчево, 09.03.2015. година
ДИРЕКТОР
Миодраг Лазић, дипл. економиста, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево
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