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ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈУ
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДЕРВЕНТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација (организационе јединице, њихов дјелојкруг) и
систематизација радних мјеста (број радних мјеста, назив радних мјеста, описи послова радних мјеста, потребан
број извршилаца за свако радно мјесто, посебни услови за заснивање радног односа, врста и степен стручне
спреме, радно искуство уколико је потребно за обављање послова, посебна здравствена способност за одређене
послове) и начела на којима се заснива организација стручне службе, руковођење стручном слижбом и њеним
организационим дјеловима, дјелокруг рада организационих дијелова, систематизација радних мјеста и опис
послова у стручној служби, у ЈУ Геронтолошки центар Дервента ( у даљем тексту: Установа).

II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
Члан 2.
(1) Организација рада у Установи заснива се на начелима којима се обезбјеђује:
- Примјена Закона, прописа и општих аката донесених на основу Закона на јединствен и једнобразан начин
у свим дјеловима стручне службе,
- Једнаки услови и доступност стручне помоћи свим станарима Установе и грађанима,
- Рационалност и економичност у пословању,
- Пуна запосленост радника, квалитетно, ефикасно и ажурно обављање послова на бази јединствене праксе
и руковођења,
- Подјела послова у службама и координација рада ,
- Услови за контролу рада и пословања од стране надлежних служби,
- Груписање послова у службама према њиховој сродности и функционалности.

III РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВОМ
Члан 3.
(1) Радом и пословањем Установе и службама Установе руководи директор Установе.
(2) Директора именује и разрјешава Скупштина Општине путем јавног конкурса према поступку у условима
прописаним Законом и Статутом Установе.
(3) Дјелокруг рада и овлаштења директора Установе, прописана су Статутом Установе
Члан 4.
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(1) Организационим службама, руководе лица која се распоређују на ова радна мјеста. Распоређивање
лица на ова радна мјеста врши директор уговором о раду.
(2) Радом службе за правне, кадровске, рачуноводствене и опште послове, као и службом социјалноздравствене заштите и његе корисника и службом послова и задатака опште и техничке дјелатности
који обезбеђују послове за смјештај и исхрану корисника руководе руководиоци службе.

Члан 5.
(1) Ради разматрања стручних и других неопходних питања за рад Установе, анализирање остваривања
планова рада Установе, директор Установе може по потреби заказати сједницу стручног колегијума коју
чине директор и руководиоци служби.
(2) У раду колегијума по потреби учествују и други радници које позове директор, ради разматрања
стручних питања из домена њиховог рада.
(3) Колегијум сазива и његовим радом управља директор. Колегијум се одржава по потреби.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ
Члан 6.
(1) Послови из дјелатности Установе утврђени су Статутом ЈУ Геронтолошки центар
(2) Установа својим корисницима обезбјеђује исхрану, становање, његу, одржавање хигијене простора,
лични хигијену, културно-забавне, рекреативне, окупационеи друге активности, услуге социјалног рада
и друге услуге, зависно од потреба, способности и интересовања корисника, дневног боравка
пензионера и других старих лица, послове пружања помоћи у кући и палијативне његе.
Члан 7.
Послови из дјелатности обављају се:
а) смјештајем корисника у Установу
б) обезбјеђењем дневног боравка за кориснике унутар Установе
в) бригом и његом старих лица ван Установе
Члан 8.
(1) Под смјештајем корисника у Установу подразумјева се становање, исхрана, њега, дијела здравствена
заштита, организовање културно-забавних, рекреативних, окупационих и других активности, услуге
социјалног рада зависно од потреба, способности и интересовања корисника.
(2) Обезбјеђење дневног боравка за кориснике унутар Установе подразумјава пружање услуга
полудневног и цјелодневног боравка, исхрану, његu, услуге социјалног рада, органозовани одмор,
одржавање личне хигијене, рекреативне, окупационе и друге активности, услуге социјалног рада и
друге услуге.
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(3) Брига и њега старих лица ван Установе подразумјева његу, услуге исхране, личну хигијену и друге
неопходне кућне послове, која та лица нису у стању да обаве.
Члан 9.
(1) Послови из дјелатности Установе обављају се у службама.
Радом службе за правне, кадровске, рачуноводствене и опште послове, као и службом социјалноздравствене заштите и службе за послове опште и техничке дјелатности који обезбеђују послове за
смјештај и исхрану корисника руководе руководиоци јединице.
(2) Установа има слиједеће организационе јединице:
1. Директора
2. Јединица социјалне заштите и његе корисника
3. Јединица за правне, кадровске, рачуноводствене и опште
4. Јединица за послове опште и техничке дјелатности који обезбеђују смјештај и исхрану корисника

Табела: Квалификациона структура запослених на 94 корисника
Назив радног мјеста
Директор
Правник
Шеф рачуноводства
Референт робно –
материјалних послова
Рецепционар
Социјални радник
Психолог
Дефектолог,
Рехабилитатор
Возач
Домар
Вешерај радници
Спремачице
Портир
Ложач
Гл. Кувар
Кувар
Помоћни радник у
кухињи
Мед.техничар
Његоватељ
Герентодомаћица
Ukupno

Степен
образовања
ВСС
ВСС
ВСС
ССС

Број запослених

ССС
ВСС
ВСС
ВСС

1
1
1
1

ССС
ССС
НКВ
НКВ
НКВ
НКВ
ВКВ
КВ
НКВ

1
1
3
3
1
2
1
1
5

ССС
КВ
НКВ

4
10
2
42
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1
1
1
1

Организациона структура запослених у ЈУ Геронтолошки центар Дервента

ПСИХОЛОГ (1)

ДЕФЕКТОЛОГ (1)

МЕДИЦИНСКА техничар (4)

руководилац јединице ЗА
РАД СА КОРИСНИЦИМА
СОЦИЈАЛНИ РАДНИК (1)

ЊЕГОВАТЕЉ (10)

ГЕРЕНТОДОМАЋИЦА (2)

СПРЕМАЧИЦА (3)

ВЕШЕРКА (3)

РОБНО-МАТЕРИЈАЛНИ
РЕФЕРЕНТ (1)
ДИРЕКТОР

руководилац јединице ЗА
ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ДИПЛ
ЕЦЦ
РЕЦЕПЦИОНИСТ

ГЛАВНИ КУВАР (1)

КУВАР (1)

ПОМОЋНИ РАДНИК У
КУХИЊИ (5)
руководилац јединице за
опште и техничке послове

ПОРТИР (1)

ДОМАР/ВОЗАЧ (1)

ЛОЖАЧ (2)
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V ДЈЕЛОКРУГ РАДА
1. Директор
Члан 10.
(1) Директор обавља послове руковођења и управљања Установом, стручним службама Установе,
пословањем Установе, сарадња са органима и институцијама, информисање, координација активности
корисника и стручних служби, организација боравка корисника, координација активности станара. У
остваривању обавеза директор обавља следеће послове:
 Предлаже план и програм рада и предузима мјере за њихово спровођење,
 Представља установу
 Извршава одлуке Управног одбора,
 Подноси извештај о раду установе Управном одбору, оснивачу и другим органима сходно
Закону
 Наредбодавац је за извршење финансијског плана,
 Предлаже акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака
Центра, као и друга општа акта која доноси Управни одбор,
 Предлаже План јавних набавки
 Одлучује о потреби заснивања радног односа, избору радника за заснивање радног односа,
закључује уговоре о допунском и волонтерском раду и врши и друге послове везане за
остваривање права радника из радног односа у складу са Законом и другкм актима Центра,
 Доноси акта, одлуке и упутства у вези са радом и пословањем установе у складу са Законом
 Поставља и разрjешава раднике са посебним овлашћењима у складу са актом о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Установи.

2. Јединица социјалне заштите и његе корисника
Члан 11.
(1) У јединици социјалне заштите и његе болесника обављају се послови пријема корисника Установе,
прибављање и вођење документације о корисницима, послови његе корисника, праћење промјена
психофизичког стања корисника, одржавање хигијене, прање и сушење веша, сарадња са здравственим
и стационарним установама и са установама које се баве проблемима старих, послови превентиве и
здравствено васпитног рада, послови социјалне заштите, припремање и подношење извјештаја о раду
и предлажу планови и програми рада јединице, обављају се и други послови из дјелокруга рада, те
закона и општих аката.
(2) Послови из дјелокруга рада јединице обављају се унутар Установе, по потреби и ван Установе у циљу
заштите и бриге о старим лицима.
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3. Јединица за правне, кадровске, рачуноводствене и опште послове
Члан 12.
(1) У јединици за правне, кадровске, рачуноводствене и опште и послове израђују се и прате реализације
свих врста планова и програма из области економско-финансијских послова, израда планова
пословања и анализирање пословања и материјалних трошкова Установе и стручних служби по свим
основама, обрачуни, благајничко пословање, израђују упуства, инструкције и објашњења из ове
области, обављају се послови набавке и други послови из области рада службе у складу са законом и
општим актима. У овој служби организују се послови физичког обезбјеђења, техничког одржавања и
други послови из дјелокруга рада, у складу са законом и општим актима.
(2) Правник обавља правне, кадровске и опште послови, стручне послови у смислу давања објашњења и
инструкција везаних за примјену прописа из области радних односа, рад Установе, вођење персоналне
евиденције, израда општих аката, припремање сједница органа управљања Установе у складу са
законом и општим актима и других послова који нису сврстани у опису других послова.

4. Јединица за опште и техничке послове који обезбеђују смјештај и исхрану корисника
Члан 13.
(1) Обавља све послове пружања услуга исхране корисника, припремање јела, израђују се јеловници, води
брига о квалитету, квантитету и исправности справљених јела, стара се о хигијени кухињског блока, о
благовремености и квалитету оброка, правилно вођење књига евиденције везаних за промет робе,
вођење свих других евиденција везаних за пружање услуга исхране, обављају се и други послови
везани за пружање услуга исхране.
Члан 14.
(1) Обавља послове рада на портирници, уклањања кварова, одржавања возног парка, превоза корисника,
одржавање хигијене личних ствари корисника, постељине, објекта и дворишта и остале радове.

VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА
Члан 15.
(1) За обављање послова из дјелокруга рада Установе, сви послови се систематизују по радним мјестима.
Члан 16.
(1) Поред посебних услова утврђених овим Правилником за поједина радна мјеста , радник мора
испуњавати и и слиједеће опште услове: да је старији од 18 година, да је држављанин Републике Српске
и Босне и Херцеговине, да има општу здравствену способност а за радна мјеста утврђена актом о
процјени ризика за радна мјеста у радној средини потребну здравствену способност, да није кажњаван
и да се не налази под истрагом како је законом прописано.
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Члан 17.
(1) У Установи као цјелини, стручној служби Установе и организационим службама , систематизована су
слиједећа радна мјеста:
1. Директор Установе
(1) Права, обавезе, одговорности, послови и радни задаци, услови за именовање директора Установе,
утврђени су законом, Одлуком о оснивању Установе, Статутом и општим актима .

2. Јединица социјалне заштите и његе корисника
2.1 Социјални радник- руководилац јединице социјалне заштите и његе корисника
(1) Обавља послове везане за припрему пријема корисника, смјештаја, адаптације и боравка корисника у
смислу контакта са заинтересованим корисницима, родбином, Центрима за социјални рад, прибавља
потребна документа за пријем и боравак корисника, израђује потребне евиденције и извјештаје,
индивидуални и групни социо-терапијски третман корисника, праћење стања и промјена код
корисника појединачно по свим релевантним статусима (социо-економски, психолошки, образовни,
породични и др.), учествује у рјешавању спорних питања између корисника, сарађује са Центрима за
социјални рад, сродницима и стручним институцијама и установама ради побољшања статуса и
заштите интереса корисника, даје приједлоге и мишљења за пријем, премјештај и отпуст корисника,
организује и прибавља документа за сахрану корисника уколико то не изврше сродници или надлежни
Центар за социјални рад, израђује пројкете и програме забавних, рекреативних, окупационих и других
активности корисника у складу са њиховим потребама и интересовањима и одговоран је за
спровођење истих.
(2) Обавља координацију корисника и активности програма дневног боравка (води евиденцију
заинтересованих и укључених корисника, прикупља потребне информације о корисницима, обавља
уводне информативне разговоре и утврђује корисникове потребе за услугама, редовно обилази
кориснике, а посебно код укључивања нових корисника у програм), организује радне састанке тима
изводитеља, одржава појединачне консултације са сваким изводитељима према потреби, а најмање
једном месечно, израђује план рада изводитеља и прати његово извршење, координира и прати
спровођење плана додатних садржаја и активности дневног боравка, помаже изводитељима у
евиденцији корисника, води мјесечну евиденцију и евидентира утрошак финансијских средстава,
израђује кварталне и годишње извјештаје, сарађује са надлежним службеницима Министарства и
надлежним лицима у општини, сарађује са установама и организацијама цивилног друштва која се баве
старијим особама, информише локалну заједницу , промовише Центар и развија додатне садржаје као
што је укључивање волонтера у рад установе те остале послове по налогу директора. Обавља и друге
послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог овог радног мјеста по налогу директора.
(3) За свој рад одговоран је директору.
Посебни услови: ВСС - VII степен стручне спреме, 240 ЕЦТС бодова, дипломирани социјални радник,
положен стручни испит и 1 година радног искуства.
Број извршилаца: 1.
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2.1. Психолог
(1) Координира активности о корисника, организује боравак корисника, програмира, координира и
проводи друштвене, забавне, рекреативне и друге активности у Установи, сарађује на пријему
корисника, пружа психолоску подршку у току боравка и одласка корисника, програмира и проводи
активности које обезбјеђују потребне услове и адекватан боравак корисника у Установи, одвијање
живота и рада у Установи, програмира и координира контакте станара са сличним установама, посјете,
излете и слично. Организује активности за све станаре који према својим способностима, интересу
радном и стручном искуству могу да учествују у неким креативним и рекреативним активностима,
обавља и друге послове из дјелокруга рада овог радног мјеста по налогу руководиоца службе и
директора. За свој рад одговоран је руководиоцу јединице и директору.
(2) Посебни услови: ВСС, VII степен стручне спреме,240 ЕЦТС бодова, завршен студиј друштвених наука –
дипл.психолог. Положен стручни испит.
Број извршилаца: 1.
2.2. Дипломурани дефектолог/ дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор
(1) Координира активности корисника, организује боравак корисника, програмира, координира и проводи
терапеутске, радне, забавне, рекреативне и друге активности у Установи, сарађује на пријему
корисника, пружа подршку у току боравка и одласка корисника, програмира и проводи активности које
обезбјеђују потребне услове и адекватан боравак корисника у Установи, одвијање живота и рада у
Установи. Обилази кориснике и помаже у рјешавању њихових проблема. Води брига о достојанству и
достојанству сваког корисника лично, и са одговарајућим понашањем и узајамним поштовањем
корисника један ка другом. Организује групе за читање за кориснике који не могу сами да читају и
припремају избор књига и литературе у складу са могућностима и потребама корисника. Организује
све врсте прослава и духовно-културних прослава у установи. Као дио радне терапије заједно са
корисницима, украшава објекте институције у вези са повременим прославама. Организује изложбе
радова корисника, организује друштвене игре у Центру. Предлаже нове облике радне терапије у складу
са могућностима Центра. Предлаже надлежним органима набавку неопходног материјала и малог
инвентара за потребе занимања. Саставља извјештаје о свим обављеним активностима и њиховом
цјелокупном раду. Обучава се и образује на савременим начинима радне терапије. Организује и друге
активности за све кориснике који према својим способностима, интересу радном и стручном искуству
могу да учествују у неким креативним и рекреативним активностима, обавља и друге послове из
дјелокруга рада овог радног мјеста по налогу руководиоца јединице и директора. За свој рад
одговоран је руководиоцу јединице и директору.
(2) Посебни услови: ВСС, VII степен стручне спреме, 240 ЕЦТС бодова, завршен студиј друштвених наука –
дипл.дефектолог, дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор. Положен државни испит.
Број извршилаца: 1.

2.3. Медицинска сестра – техничар
(1) Организује и проводи радње са корисницима и води документацију о истим. Припрема болесног
пацијента за медицински преглед и пратњу. Присуствује прегледу, дијели дневну оралну терапију и
контролише његову потрошњу. Стерилише материјал за превијање и инструменте, и контролише
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њихову примјену. Позива љекара у хитним случајевима. Аплицира примјену парентералне терапије, по
потреби мијења катетере и испира их, даје клизму и проводи остале интервенције по добијанљ.
Контролише виталне знакове и резултате у дневном извештају. Врши свакодневну здравствену његу и
бригу о непокретним, поупокретним и покретним корисницима (прање, пресвлачење, чешљање,
сјечење ноктију, купање у кади, масажа тјела, његу усне шупљине, бријање као и шишање непокретних
корисника). Води брига о дијететској исхрани корисника. Учествује у дистрибуцији хране и храни
непокретне кориснике. Редовно врши превијање, промјену положаја корисника, подизање корисника
у колицима и извођење на шетњу или на терасу. У случају смрти позива мртвозорника, извјештава
руководиоца јединице јединице тј. социјалног радника, односно умрлог спрема у изолацију. Учествује
у спречавању дуготрајних компликација и учествује у мултидисциплинарном решавању проблема.
Надгледа рад његоватеља и одговоран је за комплетан рад у смјени. Проводи специјлну и општу његу
корисника и личну хигијену истих, врши припрему и подјелу свих врста терапија, обавља све
медицинско-техничке радње по налогу љекара и руководиоца јединице, обавјештава љекара о
промјенама у здравственом стању корисника, обавља пријем корисника, узима материјал за
лабораторијске анализе, предузима хигијенско-епидемиолошке мјере за превенцију инфекција, храни
кориснике са отежаним гутањем, сарађује са службама Хитне помоћи у одсуству љекара, припрема и
стерилише материјал за рад, спроводи (у сарадњи са његоватељицом) постморталну његу, учествује у
расподјели хране корисницима и контролише дијете, пише свакодневно извјештај о раду
(здравственом стању корисника и учињеним мјерама, посјетама и слично), одговара за правилно
чување, руковање и одлагање документације, одговара за повјерена средства за рад и инвентар,
реализује спровођење љекарских налога за специјалистичке прегледе, смјештај у болницу, и у оквиру
Установе обавља и друге послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог радног мјеста по налогу
љекара, руководиоца јединице и директора установе.
Рад се обавља у смјенама. За свој рад одговара руководиоцу јединице и директору установе.
(2) Посебни услови: ССС – IV степен стручне спреме, средља медицинска школа, медицинска сестратехничар и положен стручни испит.
Број извршилаца: 4
2.4. Његоватељица
(1) Обавља општу његу о непокретним, поупокретним и покретним корисницима (прање, пресвлачење,
чешљање, сјечење ноктију, помаже при купању, купање у кади, масажа тјела, његу усне шупљине,
бријање као и шишање непокретних корисника), пресвлачи лични и постељни веш корисника, врши
подјелу хране, храни корисника по упутама мед.техничара, спроводи специјалну његу корисника,
помаже мед. техничару при извођењу медицинско – техничких радњи и третмана, брине и одговара за
уредност личног веша корисника, одржава и одговара за уредност, изглед и хигијену постељине и
прибора корисника, спроводи хигијенски третман новопримљених корисника, помаже корисницима
при кретању, прати кориснике на прегледе у Установи и ван ње или при смјештају у болницу, одговара
за инвентар и друга повјерена средства за рад, сигнализира мед. техничару запажене промјене
здравственог стања корисника, доноси и врши дистрибуцију ситног и потришног материјала из
магацина, обавља постморталну његу и попис личних ствари, пише детаљан извјештај о свом раду као
и о другим запажањима битним за збивање у вези са корисницима, посјетама и слично, обавља и друге
послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог радног мјеста по налогу социјалног радника,
медицинске сестре, и љекара.
Рад се врши у смјенама. За свој рад одговара мед. техничару, руководиоцу јединице и директору.
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(2) Посебни услови: КВ радник, завршен курс за његоватеља
Број извршилаца: 10
2.5. Геронтодомаћица
(1) Обавља послове снабдјевања храном, помоћ у припреми оброка код куће, испоруке оброка
домаћинствима корисника. Одржавање чистоће стамбеног простор, прање и пеглање веша, друге
услуге куће и баште. Пружа помоћ при купању, облачењу, провођењу личне хигијене и личног изгледа
корисника. Учествује у индивидуалним разговорима и дружење у циљу превазилажења усамљености,
помаже у социјалној интеграцију, подстиче међугенерацијске солидарности у породици и заједници,
омогућава телефонске контакте. Пружа помоћ у обављању административних и сличних послова,
помоћ при испоруци љекови, помагала, контакт са доктором итд., транспорт корисника и друге послове
по налогу руководиоца јединице и директора.
Рад се обавља у смјенама. За свој рад одговара медицинској сестри, руководиоцу јединице и
директору.
(2) Посебни услови: НК радник, завршена осмогодишња школа.
Број извршилаца: 2.

2.6. Спремачица
(1) Чишћење и хигијенско одржавање подова, врата, намјештаја, санитарних чворова, соба и других
просторија, одржавање улаза зграде, степеништа, свакодневно изношење смећа из соба и одлагање,
правилно руковање свим уређајима са којима ради, односи на прање и пеглање и враћа лични веш и
постељину корисника, дјели чисту постељину, требује потрошни материјал и брине о утрошку истог.
Чисти и одржава и околни терен Установе, обавјештава о уоченим кваровима и недостацима на објекту
гдје ради, обавља и друге послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог радног мјеста по
налогу.
Рад се обавља у смјенама. За свој рад одговара медицинској сестри, руководиоцу јединице и
директору.
(2) Посебни услови: НК радник, завршена осмогодишња школа.
Број извршилаца: 3.
2.7. Вешерка
(1) Прима веш на прање, пребројава и утврђује у ком се стању веш налази, потврђује пријем веша,
прегледава да ли је роба обиљежена, пере, суши и пегла веш, стара се о адекватном прању веша и
правилном руковању машином за прање и сушење, одговара за инвентар, утрошак материјала и
квалитет опраног веша, стара се о хигијени веш машине и перионице, издаје опрани веш, требује
средства за прање, води евиденцију о извршеном послу и утрошеном материјалу, обавља и друге
послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог радног мјеста по налогу медицинске сестре,
руководиоца службе и директора. Рад се обавља по потреби у смјенама. За свој рад одговара
руководиоцу јединице и директору.
(2) Посебни услови: НК радник, завршена осмогодишња школа.
Број извршилаца: 3

11

3. Јединица за правне, кадровске, рачуноводствене и опште и послове
3.1. Руководилац јединице за правне, кадровске, рачуноводствене и опште послове
(1) Организује рад службе, прати све приписе из области финансијско – рачуноводствених послова и
материјалног пословања, јавне набавке, те одговара за њихову правилну и благовремену примјену,
прати и предузима мјере да се приходи Установе редовно наплаћују, стара се да се све стечене обавезе
благовремено реализују, одговара за примјену општих аката и одлука органа управљања, израђује
планове пословања и програме развоја и текуће планове рада, израђује све врсте обрачуна,
периодичне обрачуне и завршни рачун, обрачун плата и других личних примања, саставља извјештаје
о резултатима пословања. Ради на свим пословима материјалног књиговодстав, води књиговодство
Установе, књижење финансијске документације и свих промјена које се односе на средстваобавезе
према изворима средстава, приходе и расходе, планира набавке свих роба, материјала, инвентара идр.
Води евиденцију набављеног и утрошеног материјала и роба, контира књиговодствене налоге, врши
контролу исправности књиговодствене документације, врши контролу располагања средствима
Установе, материјалних трошкова и плаћања, даје упуства и налоге за рад за обављање послова у
оквиру службе, учествује у изради свих аката из области финансијско – рачуноводствених послова, стара
се о ажурности обављања свих послова службе, обавља друге послове који по природи спадају у
дјелокруг рада овог радног мјеста и обавља послове по налогу директора. За свој рад је одговоран
директору.
(2) Посебни услови: ВСС – VII степен стручне спреме, 240 ЕЦТС бодова, дипломирани економиста, пет
године радног искуства у траженом степену образовања, посједовање лиценце-цертификовани
рачуновођа. Познавање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1.
3.2. Референт робно-материјалних послова
(1) Води послове ликвидатуре, усаглашава стања у магацину, врши пријем и обраду налога за издавање и
примање робе и материјала из магацина, ради на пословима вођења ситног инвентара и основнох
средстава, вођење картотеке и књига основних средстава и ситног инвентара, обрада инвентарских
спискова, прима и издаје робу за магацин на основу уредне документације, одговоран је за правилно
ускладиштење примљене робе, предлаже набавку потребне робе и материјала, благовремено
доставља рекламације у погледу квалитета и квантитета примљене робе, води уредну магацинску
картотеку по врстама роба, благовремено доставља рачуноводству документацију о пријему и изласку
робе из магацина. Ради на свим пословима материјалног књиговодстав, води књиговодство Установе,
књижење финансијске документације и свих промјена које се односе на средстваобавезе према
изворима средстава, приходе и расходе, планира набавке свих роба, материјала, инвентара идр. Води
евиденцију набављеног и утрошеног материјала и роба, контира књиговодствене налоге, врши
контролу исправности књиговодствене документације, обавља по потреби и друге послове по налогу
руководиоца јединице и директора. За свој рад одговоран је руководиоцу јединице и директору.
(2) Посебни услови: ССС – IV степен стручне спреме економског смјера, двије године радног искустав у
траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.
(3) Број извршилаца: 1
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3.3. Рецепционер
(1) Одговоран је за кључеве Центра. Контролише да ли су сви улази и излази из Центра затворени и
закључани. Води рачуна о правилности друштвених соба. Одговоран за рад и руковање телефоном:
прими позиве и преусмјерава их, прима поруке, телеграме, најаве за запослене и кориснике. Прати
долазак и одлазак корисника и посјетилаца и води евиденцију као и о доласку и одласку запослених
са посла на посао и излаз током радног времена. Води рачуна о пријему поште за Центар и кориснике.
Обавјештава одговорну особу о свим важним догађајима који су се одржали у Центру. Евидентира и
просљеђује жалбе и захтјеве станара. Пружа информације посјетиоцима Центра. Интервенише у
случају квара лифт-а, у случају пожара, поплаве, грешке електричне инсталације, телефонски позиви у
хитним случајевима и на њихов долазак покушава да елиминише опасност или изворе опасности,
евидентира пропусте које је пријавио за корисник и све друге кврове примјећене у Центру евидентира
у књизи о квару. Учествује у уређивању и одржавању свих отворених подручја. Обавља друге задатке
по налогу водитеља јединице и директора
(2) Посебни услови: ССС- IV степен стручне спреме, друштвене, техничке, економске струке, познавање
рада на рачунару, да говори и пише енглески језик.
Број извршилаца: 1

4. Јединица за опште и техничке послове који обезбеђују смјештај и исхрану корисника послове
4.1. Руководилац јединице за опште и техничке послове уководи службу као додатни задатак а
обавља је уз послове самосталног стручног сарадника за правне послове
(1) Обавља потребне радње за обештећење Установе, врши
припремне радње за утуживање, по
овлаштењу пред судовима, преузима потребне радње да се правоснажне одлуке надлежних органа
изврше, израђује приједлоге општих аката, приједлоге одлука, уговора и рјешења из области радних
односа и других дјелатности Установе, врши укњижбу некретнина Установе, обавља послове из области
правних, имовинских и општих послова, води персоналну евиденцију запослених радника, обезбјеђује
примјену прописа из области радних односа, врши и друге послове који по природи спадају у дјелокруг
овог радног мјеста по налогу директора. За свој рад одговоран је директору.
(2) Посебни услови: ВСС - VII степен стручне спреме, 240 ЕЦТС бодова, дипломирани правник, положен
државни испит, двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Број извршилаца: 1.
4.2. Главни кувар
(1) Организује и контролише рад кухиње, прави распоред радника у кухињи. Израђује јеловник и одговара
за његово провођење, израђује нормативе јела и планира мјесечне потребе за набавку намирница,
одговара за утрошак материјала по нормативима за исхрану, одговара за квалитет, квантитет и
исправност припремљених јела, одговара за хигијену кухињског блока, обезбеђује благовременост и
квалитет оброка, обезбеђује правилну употребу кухињског блока, инвентара, основних средстава,
машина и апарата, инвентара и амбалаже. Требује намирнице из магацина и организује евидентирање
свих издатих кухињских производа, води евиденцију присуства радника на послу, одговоран је за
кухињски инвентар, води рачуна о року употребе запримљених намирница у кухињи и њиховом
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правилном ускладиштењу. Обавља и друге послове који по природи посла спадају у дјелокруг рада
овог радног мјеста. Рад у смјенама. За свој рад одговоран је руководиоцу јединице и директору.
(2) Посебни услови : ССС- IV степен стручне спреме, кувар и 5 година радног искуства у траженом степену
образовања.
Број извршилаца: 1.
4.3. Кувар
(1) Ради на припреми намирница, припрема јела и одговара за квалитет истих, врши дневни пријем
потребних намирница за израду јела по јеловнику, одговара за утрошак намирница према
нормативима, за квалитет, квантитет и исправност припремљених јела, евидентира издате оброке,
одговара за чистоћу и уредност кухиње, основних средстава и ситног инвентара који се налази у
употреби, одговара за правилно руковање са истим. Ради и остале послове који по природи спадају у
дјелокруг рада овог радног мјеста по налогу главног кувара. Рад се врши у смјенама. За свој рад
одговоран је главном кувару, руководиоцу јединице и директору.
(2) Посебни услови: КВ радник – III степен стручне спреме. КВ кувар, 1 година радног искуства у траженом
степену образовања.
Број извршилаца: 1.

4.4. Помоћни радник у кухињи
(1) Припрема и обрађује намирнице, одржава хигијену посуђа, прибора, уређаја и простора, учестрвује у
припреми оброка, врши расподјелу оброка корисницима, након завршетка оброка, он сакупља посуђе,
брине о чистоћи колица за дистрибуцију хране, води рачуна о хлађењу хране и пића и њиховом
правилном складиштењу, води бригу о пуњењу и пражњењу контејнера за храну за кориснике
неинституционалне неге (за кућну доставу). Одговара за основна средства и инвентар који користи,
обавља и друге послове који по природи спадају у дјелокруг рада службе и по потреби обавља и друге
послове по налогу главног кувара, руководиоца јединице и директора. За свој рад одговара главном
кувару, руководиоцу јединице и директору. Рад се врши у смјенама.
(2) Посебни услови: НК радник, завршена осмогодишња школа.
Број извршилаца: 5.

4.5. Радник обезбјеђења-портир
(1) Обезбјеђује и чува све објекте Установе, уређаје, машине, опрему, имовину и друго од оштећења,
уништења, крађе и других штетних дејства, врши контролу и евиденцију уласка и изласка свих лица у
објекте Установе ( корисника, запослених, странака и др.), спрјечава уласке у објекте Установе
неовлаштеним лицима, контролише све објекте и по запажањима по потреби за интервнције обавјештава
надлежне службе, о свим запажањима и предузетим мјерама води евиденцију и информише
руководиоца, даје потребне информације странкама и упућује их у одговарајуће службе Установе и
корисницима, спроводи и контролише мјере заштите од пожара и ватродојаве и за исто је потребно
познавање информатике у служби електро надзора. Стара се да ватрогасна средстава буду распоређена
на одговарајућа и одређена мјеста, води евиденцију и контролише рокове исправности противпожарних
апарата, хидрантске мреже и других средстава противпожарне заштите, прима све пошиљке за Установу
које стижу послије радног времена, обавља и друге послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог
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радног мјеста по налогу. Рад се обавља у смјенама. За свој рад одговоран је руководиоцу јединице и
директору.
(2) Посебни услови: КВ радник, III степен стручне спреме, техничког смјера.
Број извршилаца: 1
.
4.6. Домар
(1) Обавља послове техничког одржавања инсталација постројења и опреме и предузима мјере да се на
вријеме отклоне кварови, врши поправке водоводних и канализационих инсталација и уређаја, обавља
машиобраварске, столарске и молерске радове, обавња послове одржавања објеката, електроуређаја и
инсталација, контактира са сервисима и другим субјектима да се на вријеме отклоне кварови које није у
могућности да отклони. Контролише рад соларних панела и напајање са истих. Обавља и друге послове
који по природи спадају у дјелокруг рада овог радног мјеста и које му у рад да руководилац јединце и
директор.
Рад у смјенама или двократно по потреби.
(2) Посебни услови: ССС- IV степен стручне спреме машинске, техничке, браварске или електро струке, 1
година радног искуства на пословима одржавања.
Број извршилаца: 1.
4.7. Возач путничког возила
(1) Управља возилом по налогу руководиоца службе и директора установе, брине о техничкој исправности,
хигијени и одржавању возила, задужује се возилом са опремом и припадајућим алатом, врши мање
оправке на возилу, свакодневно води евиденцију о пређеној километражи те о утрошку горива и мазива,
редовно врши правдање рачуна о утрошку горива и мазива, води књигу путних налога за возило, води
рачуна о регистрацији возила. Обавља и друге послове који по природи спадају у дјелокруг рада овог
радног мјеста и које му у рад да руководилац јединице и директор. За свој рад одговоран је руководиоцу
јединице и директору.
(2) Посебни услови: ССС- IV степен стручне спреме - возач. и једном годином радног искуства на управљању
моторним возилима.
Број извршилаца: 1.
4.8. Ложач централног гријања
(1) Врши ложење и рукује котловницом за централно гријање, контролише рад котловнице и других
постројења за централно гријање, ради на одржавању постројења уређаја и инсталација централног
гријања, води евиденцију о утрошку горива, обавља и друге послове који по природи спадају у
дјелокруг рада овог радног мјеста и које му у рад да руководилац јединице и директор. Рад у смјенама.
(2) Посебни услови: КВ радник, III степен стручне спреме машинске, положен стручни испит за руковање
котловницом, искуства у траженом степену образовања, по могућности радно искуство на пословима
руковања котловницом за централно гријање.
Број извршилаца: 2.

Члан 18.
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(1) Систематизована радна мјеста из члана 17. Овог Правилника односе се на организацију и процес
рада потребан за пружење услуга пуног смјештајног капацитета.

Члан 19.
(1) Попуна систематизованих радних мјеста ће се вршити по потреби која искључиво зависи од броја и
структуре корисника и попуњености капацитета.
(2) Одлука о броју извршилаца потребних за обављање систематизованих послова доноси директор.
(3) Основ за утврђивање броја извршилаца односно доношење плана потребног броја извршилаца су
нарочито број и структура корисника услуга.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
(1) Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.
Члан 21.
(1) Распоређивање радника на радна мјеста утврђена Правилником извршиће директор Установе у року
од тридесет дана од дана ступања на снагу овог Правилника.

Члан 22.
(1) Овај Правилник по добијању сагласности Начелника Општине Дервента, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Установе.

Број: 88-10/19
Датум: 03.10.2019.
Предсједник Управног одбора
<

---------------------------------------------Драган Врањеш
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