
Јавно предузеће спортско-културни центар „Обреновац“

Позиција: Самостални референт правних послова – 1 место

Опис посла:  послови израде нормативних аката, уговора и друге документације везане за пословање 
предузећа, сви правни послови везани за рад предузећа и други послови по налогу директора предузећа
Услови: VI или VII степен, Виша управна или Правни факултет
Неопходно је знање рада на рачунару - MS office
Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад

Позиција: Координатор  безбедности и здравља на раду – 1 место

Опис посла: учествује у припреми аката о процени ризика, врши контролу и даје савете послодавцу у  
планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за 
личну заштиту на раду, учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних 
и здравих услова рада, организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад, 
предлаже  мере  за  побољшање  услова  рада,  нарочито  на  радном  месту  са  повећаним  ризиком, 
свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду,  прати 
стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, 
учествује  у  утврђивању  њихових  узорака  и  припрема  извештаје  са  предлозима  мера  за  њихово 
отклањање,  припрема  и  спроводи  оспособљавање  запослених  за  безбедан  и  здрав  рад,  припрема 
упутства  за  безбедан  рад  и  контролише  њихову  примену,  сарађује  и  координира  рад  са  службом 
медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду, води евиденције у области 
безбедности и здравља на раду код послодавца и попуњава законом прописане обрасце о повреди на 
раду, забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају када утврди непосредну 
опасност  по  живот  или  здравље  запосленог  (о  чему  у  писменој  форми  обавештава  послодавца  и 
представника запослених, а ако послодавац и поред забране рада наложи запосленом да настави са 
радом,  координатор  безбедности  и  здравља  на  раду  дужан  је  да  о  томе  одмах  извести  надлежну 
инспекцију рада), ради послове одбране и друге послове по налогу директора и запослених са посебним 
овлашћењима и одговорностима.
Услови: VI или VII степен стручне спреме, са положеним стручним испитом из области безбедности и 
здравља на раду
Неопходно је знање рада на рачунару - MS office
Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад

Позиција: Координатор програма културе – 1 место

Опис посла: планирање, реализација, праћење и извештавање о реализацији програма културе Јавног 
предузећа,  маркетиншки послови везани за програме културе, издавање налога за утврђивање обавеза 
корисника и фактурисање истих и одговорност за пословање и реализацију програма културе и 
аматерских програма у  Јавном  предузећу,  израда извештаја о раду и програма рада културе и други 
послови по налогу директора и запослених са посебним овлашћењима и одговорностима.
Услови: VI или VII степен стручне спреме, Виша школа или факултет друштвеног или уметничког смера
Неопходно је знање енглеског језика и рада на рачунару - MS office
Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад



Позиција: Координатор рада базена – 1 место

Опис  посла: планирање,  реализација и праћење програма пливалишта на базенима,  маркетиншки 
послови везани за програме спорта на базенима,  издавање налога за утврђивање обавеза корисника и 
фактурисање истих,  израда извештаја о раду и програма рада спорта,  и одговорност за пословање и 
реализацију програма на базенима, као и други послови по налогу директора и запослених са посебним 
овлашћењима и одговорностима
Услови: VI или VII степен стручне спреме, Виша школа или Факултет природног или друштвеног смера
Неопходно је знање рада на рачунару - MS office
Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад

Позиција: Помоћник директора за економско финансијске послове – 1 место

Опис посла: планирање, организовање и руковођење радом Радне јединице, вођење укупног економско 
финансијског  пословања  предузећа,  праћење  законских  промена  у  области  финансија,  израда 
периодичних и годишњих финансијских планова и обрачуна и одговорност за рад Радне јединице, као и 
за  укупно  финансијско  пословање  предузећа,  сходно  позитивним  законским  прописима.
Услови: VI - VII степен стручне спреме, виша школа или факултет економске струке
Неопходно је знање рада на рачунару - MS office
Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

За учешће у овом конкурсу неопходно је попунити електронски формулар. 
РОК ЗА ПРИЈАВУ: 10.05.2012.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

 


