
ЈКП  „Обреновац“

Позиција: Правник – 1 место

Опис посла:
- прати и даје  тумачење позитивно-правних прописа на нивоу предузећа,
- постојеће акте Предузећа усаглашава с позитивно-правним прописима и руководи њиховим израдом,
- даје правна тумачења, правну подршку и правну заштиту сваком запосленом у предузећу,
-  даје  правна  тумачења  свим  правним  и  физичким  лицима  (грађанима)  на  основу  одговарајућих 
нормативних аката (градске и општинске одлуке, правилници, уредбе, закључени уговори и сва друга 
позитивноправна норматива),
-  одговоран је за адекватну примену законских прописа у области кадровске политике и запошљавања, 
безбедности и здравља на раду и заштите од пожара,
-  обавља послове регистрације,  промене и проширења делатности предузећа и свих организационих 
промена у Предузећу,
- по овлашћењу директора предузећа заступа Предузеће пред судовима свих врста надлежности, 
-  по  налогу  директора  Предузећа  сачињава  све  врсте  тужби,  предлога  за  извршење  на  основу 
веродостојне исправе и остале поднеске,
-  учествује  у  раду  органа  управљања  (даје  тумачење  нормативних  аката,  потребна  објашњења  и 
примедбе - за које је одговоран), води записник са седница Управног и Надзорног одбора и врши обраду 
истих,  
- обавља све правне послове неопходне за рад свих постојећих комисија у Предузећу,
-  сарађује са органима и службама ван Предузећа, из домена своје струке (локална самоуправа, јавно 
тужилаштво, јавно правобранилаштво, катастар, суд, јавна предузећа, министарства и др.),
- сачињава све врсте уговора за Предузеће по налогу директора Предузећа,
-  обавља све правне послове  око ступања радника у радни однос,  престанка радног односа, послове 
оглашавања слободних и упражњених радних места и доноси све врсте решења,
- обавља све правне послове за тржиште рада и здравствене заштите из свог делокруга,
- контактира представнике оснивача по свим питањима везаним за делатност Предузећа,
-  учествује  у  раду  Комисије  за  јавне  набавке,  у  смислу  давања тумачења правних  норми,  контроле 
спровођења поступка јавних набавки и закључења уговора о додељивању јавних набавки.
Услови: 
Правни факултет и познавање рада на рачунару (основни програми)

Позиција: Економиста - 1 место

Опис посла:
-  обезбеђује  израду  анализа,  калкулација,  извештаја,  планова  и  елабората  из  области  економско-
финансијског пословања и предлаже најповољније и најефикасније могуће решење,
-  сарађује  са  директором,  замеником  директора  и  руководиоцима  сектора,  и  са  њима  организује  и 
спроводи информисање о пословању Предузећа, као и комплексно информисање из свих области које 
имају непосредан утицај на економско-финансијско пословање
Услови: 
Економски факултет и познавање рада на рачунару (основни програми)



Позиција: Инжењер у сектору зеленила   – 1 место

Опис посла: 
- учествује у организовању набавке садног материјала за све службе у сектору,
- обавља послове и радне задатке који подразумевају негу свих биљних засада у сектору,
-  издаје  налоге  пословођама  и  врши  контролу  изведених  радова  у  складу  са  позитивноправним 
прописима који регулишу делатност целог сектора,
- израђује месечне ситуације изведених радова,
- прати прописе из одржавања зелених површина и примењује их у процесу рада,
- у оквиру своје надлежности а у сарадњи са руководиоцем сектора решава све стручне проблеме,
- из свог делокруга рада припрема предлоге начина извршавања свих послова,
- сарађује са свим секторима и службама у предузећу
Услови: 
Пољопривредни факултет и познавање рада на рачунару (основни програми)

Позиција: Инжењер – 1 место

Опис посла: 
- на бази усвојених инвестиционих планова, а у сагласности са важећим законским прописима у области 
изградње објеката   безбеђује  израду  комплетне  пројектне  документације,  ка  и  добијање  дозвола  за 
реализацију истих,
- на бази усвојених инвестиционих планова прати њихову реализацију у свим фазама,
- прати динамику инвестиција на појединим објектима комуналне инфраструктуре,
- израда планских докумената везаних за инвестиције за пројекте израдње, реконструкције и санације 
делова и објеката комуналне инфраструктуре,
- вршење надзора над реализацијом инвестиционих програма при изградњи и реконструкцији објеката 
комуналне инфраструктуре,
- давање  сагласности  на  инвестициону  и  пројектну  документацију  за  поједине  делове  или  објекте 
комуналне инфраструктуре за друга предузећа,
- учествује у контроли и пријему новоизграђених бјеката са финансијско-књиговодственог аспекта,
- предлаже исплате по привременим и окончаним ситуацијама по пројектима који се реализују,
- ради на доградњи и усавршавању информативног система по пројектима који се реализују,
- ради на надоградњи и усавршавању информативног система везаног за област  инвестиција комуналне 
инфраструктуре, израда датотеке података, сређивање и чување инвестиционе документације,
- обавља остале стручне послове из делокруга инвестиција комуналне инфраструктуре, инвестиција за 
друге технолошке и организационе целине ЈКП, као и послове из струке
Услови: 
Машински факултет и познавање рада на рачунару (основни програми)
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За учешће у овом конкурсу неопходно је попунити електронски формулар. 
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Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

 


