
На  основу  члана  24. став 4.  Закона  о  раду  ( „Службени  гласник РС“  број  24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14  и 113/2017)  и  члана  14.  став  2.  алинеја  10.  Статута 
број  145  од  17.09.2013. године Установе  за  физичку  културу  и  спортску  рекреацију  
„ПАРТИЗАН“  Шид,                 директор  Установе  за  физичку  културу  и  спортску  
рекреацију  „ПАРТИЗАН“  Шид,  дана  16.07.2018.  године,  донео  је

                                              П     Р     А     В     И     Л     Н     И     К  

        О    ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ   РАДНИХ  МЕСТА  У  УСТАНОВИ
ЗА     ФИЗИЧКУ  КУЛТУРУ  И  СПОРТСКУ  РЕКРЕАЦИЈУ  „ПАРТИЗАН“ ШИД

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

                                                                ЧЛАН   1.

Овим  Правилником  се  утврђује  систематизација  радних  места  у  Установи  за  физичку
културу  и  спортску  рекреацију  „ПАРТИЗАН“  Шид (  у  даљем  тексту  Установа).  
Систематизацијом  радних  места  утврђују  се  

 радна  места
 број  извршилаца  на  радним  местима
 услови  за  обављање  послова на   радним  местима  и  распоређивање  радника  на  

радна  места.
 
                                                                       ЧЛАН  2.

Систематизација  радних  места се  утврђује  тако  да  се  под  што  повољнијим  условима  
обезбеди  спровођење  утврђене  организације  рада  и  извршење  задатака. 
Посебна  пажња  се  посвећује  усклађивању  систематизације  са  унутрашњом  
организацијом  Установе,  њеним  програмом  пословања,  обимом  рада  и  услова  под  
којима  Установа  послује.

                                                        
I I   РАДНА  МЕСТА
       
                                                                   ЧЛАН  3.

Радна  места  чине  послови  и  задаци  који  су  садржај  рада  једног  или  више  радника  
одређене стручне  спреме,  радног  искуства  и  других  радних  способности. Свако  радно  
место  има  свој  назив. Назив  радног  места  одређује  се  према  пословима  који  се  
обављају  у  оквиру  тог  радног  места.



                                                              
                                                                       ЧЛАН  4.

За  свако  радно  место  утврђује  се  број  извршилаца  тог  радног  места.
За  рад  на  одређеном  радном  месту  може  бити  примљено  највише  онолико  
извршилаца  колико  је  утврђено  овим  Правилником.

                                                                        ЧЛАН  5.

Радник  мора  да  испуњава  опште  услове  за  стицање  својства  радника  и  посебне  
услове  за  рад  на  одређеном  радном  месту,  који  су  утврђени  овим  Правилником.
У  зависности  од  врсте  послова,  као  посебни  услови  могу  се  утврдити:
-   стручна  спрема  одређеног  занимања,  односно  смера
-   радно  искуство  на  одређеним  пословима
-   посебна  знања  за  успешно  обављање  посла

                                                                        
 ЧЛАН  6.

Радно  искуство,  као  услов,  признаје  се  уколико  је  стечено  на  истим  или  сличним  
пословима.

                                                                          ЧЛАН  7.

Директор  Установе  врши  распоређивање  запослених  у  складу  са  њиховим  радним  и  
стручним  способностима,  одговорношћу  у  раду  и  резултатима  рада  на  радна  места  
која  испуњавају  услове  предвиђене  овим  Правилником.

                                        
                                                                           ЧЛАН  8.

Приправници  се  могу  примати  на  сва  радна  места  за  која  је  овим  Правилником  
предвиђен  IV, V, VI  и  VII  степен  стручне  спреме.

                                                                       
   ЧЛАН  9.

Директор  Установе  може,  због  рационалнијег  рада  Установе,  извршити  спајање  
послова  и  њихово  поверавање  једном  извршиоцу.

I I I    ВРСТЕ,  ОПИС  ПОСЛОВА  И  УСЛОВИ  ЗА  ЊИХОВО  ОБАВЉАЊЕ



1.  ДИРЕКТОР  -   ОРГАНИЗАТОР АКТИВНОСТИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ И 
СПОРТУ
    Руководи  Установом.

 заступа и представља Установу;
 планира, организује, руководи и контролише рад сарадника и непосредно 

подређених руководилаца;
 планира, руководи, организује и усмерава рад Установе;
 оцењује учинак непосредно подређених;
 предлаже програм рада и развојне планове установе; 
 предлаже годишњи финансијски план;
 учествује у раду управног одбора;
 организује  извршење одлука управног одбора;
 спроводи активности на обезбеђивању законитости рада, коришћења и 

располагања средствима установе;
 доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз 

сагласност Председника  Општине
 закључује уговоре  и врши друге правне послове
 обавља  и друге послове утврђене  Законом  и  Статутом
 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.
               
             За  извршавање  послова  из  своје  надлежности  и  за  законитост  рада  Директор  

је   одговоран  оснивачу.          
Посебни  услови:    VII/1  степен  стручне  спреме,  смер  физичке  културе,  економски  
или  правни  смер,  високо  образовање  стечено  на  студијама  другог  степена  (  мастер  
академске  студије, специјалистичке  академске  студије  или  специјалистичке  струковне  



студије )  по  пропису  који  уређује  високо  образовање  почев  од  10.09.2005.  године,  на  
основним  студијама  у  трајању  од  најмање  4  године,  по  пропису  који  је  уређивао  
високо  образовање  до  10.09.2005.  године,  смер  физичке  културе,  економског  смера 
или  правног  смера.
Најмање  5  година  радног  искуства  у  струци.
Број  извршилаца:  1 (један).

2.     САРАДНИК  ЗА  ФИЗИЧКУ  КУЛТУРУ  И  СПОРТ

 извршава планове о искоришћености објеката и подноси извештај о раду;
 предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и 

одигравање утакмица на спортским објектима;
 остварује сарадњу са управама, органима и институцијама локалне самоуправе у 

циљу реализације усвојених планова и програма Установе у области физичке 
културе и спорта, израђује извештаје, обавештења и одговоре на захтев органа и 
институције локалне самоуправе у вези планираних и реализованих програма у 
области физичке културе и спорта;

 припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран
је за испуњење истих; 

 контролише поштовање распореда коришћења објеката;
 спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација, 

такмичења и тренинга;
 обавља послове везане за реализацију извршења одобрених пројеката у области 

физичке културе и спорта;
 врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује 

сигурност корисника услуга;
 врши активности и мере у циљу да обезбеди да се корисници услуга понашају у 

складу са кућним редом 
 израђује  програм  рада  радничко-спортских игара  Општине  Шид, организује и 

спроводи  такмичења  радничко- спортских  игара  по дисциплинама,  израђује  
пропозиције такмичења која морају  бити  у  складу  са Општим  и  посебним 
пропозицијама  спортске  Олимпијаде  радника  Војводине;

  израђује програм рада и  календар  школских такмичења, спроводи  општинска, 
окружна, међуокружна и завршна  такмичења  на  школској  Олимпијади;

 учествује у раду Окружног  одбора  за  школски  спорт;
 води  сву  потребну документацију о  одржаним  такмичењима  и  израђује  билтен

и  оквирни  финансијски  план   за  реализацију  програма;
         -    обавља  и  друге  послове  по  налогу  директора.
Посебни  услови:   на студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању до три године или вишим 
образовањем по пропису који је важио до 10. септембра 2005. године.
Од  1 -  3  године  радног  искуства  на  пословима  у  области  спорта и  физичке  културе.
Број  извршилаца:  1 (један).

    
                  3.   ТЕХНИЧКИ  СЕКРЕТАР



- припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза 
руководиоца;

- прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију;
- води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији;
- комуницира са странкама путем телефона;
- спроводи странке према протоколу;
- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду 

анализа, извештаја и пројеката;
           -    пружа подршку у обради података из делокруга рада.
           -    прави  распоред  коришћења  термина  у  сали Установе и  врши  контролу  
коришћења    
                сале у складу са утврђеним распоредом
          -     координира  и усклађује  рад  са  сарадницима,  односно  са  свим  запосленим  у  
                Установи;      
          -    обавља  и  друге  послове  по  налогу  директора.
         Посебни  услови:   средње образовање; 
         - знање рада на рачунару.
        Број  извршилаца:  1 (један)         
        Од    1 -  3  године  радног  искуства  у  организацији  рада  јавних  Установа  или 
слично;

4.    ДИПЛОМИРАНИ  ЕКОНОМИСТА  ЗА  ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ

- припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;
- израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);
- прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и

припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питањима  из области 
делокруга рада;

- прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и 
анализа;

- припрема податке за израду општих и појединачних аката;
- припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;
- врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за 

реализацију расхода;
- израђује  планове  и програме развоја и анализе из делокруга свог рада;
- припрема  извештаје из области рада;
- прати усклађивање плана рада и финансијских планова;
- учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и 

годишњих) и 
годишњег извештаја о пословању ( завршног рачуна);

- врши рачуноводствене послове из области рада;
- припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних 

промена;
- прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне

књиге са главном књигом;



- усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 
стањем;

- прати усаглашавање потраживања и обавезе;
          -     прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.
          -    обавља и друге послове по налогу директора

           Посебни  услови: 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
                Број  извршилаца:  1 (један)        
                3  године  радног искуства на  истим  или  сличним  пословима.

5. СПРЕМАЧИЦА

- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског 
режима; 

- спрема и уређује  просторије за боравак корисника;
- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; ављуjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; е сва оштећења и кварове на инсталациjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; ама, инвентару и опреми; 

           -    прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе 
одржавања              

                чистоће;
           -    одржава  хигијену  спортских  реквизита  и  брине  о  њима  у   својој  смени;
           -    одржава  хигијену  свлачионица, купатила, санитарног чвора, фискултурне сале,   
                 терена  за   мале  спортове  и  простор  око  Установе;
          -     обавља  курирске  послове  (  трезор, пошта );
          -     обавља  послове  кувања  кафе;     
          -     обавља и друге послове по налогу директора

Посебни  услови:  основно  образовање
Број  извршилаца:  1 (један) 
Од  1  -  3  године  радног  искуства  на  пословима  спремачице

IV.  ОБАВЕЗЕ  ИЗВРШАВАЊА  ПОСЛОВА 



                                                                  ЧЛАН   10.

Запослени  је  дужан  да  обавља  послове  за  које  је  закључио  уговор  о  раду  или  на  
које  је  премештен,  а  по  налогу  директора  и  друге  послове  које  му  се  одреде.

                                                                   ЧЛАН  11.

Запослени  је  одговоран  за  ажурно  и  квалитетно  обављање  поверених  послова, чување
средстава  рада  и  материјала  са  којима  ради  и  дужан  је  да  ради  у  прописано  време,  
да  се  придржава  законских  прописа,  као  и  општих  аката  донетих  у  Установи.

V  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

                                                                    ЧЛАН  12.

Измене  и  допуне  овог  Правилника  вршиће  се  по  поступку  за  његово  доношење.

                                                                     ЧЛАН  13.

Ступањем  на  снагу  овог  Правилника,  престаје  да  важи  Правилник о организацији и  
систематизацији  радних  места  број  76  од  16.03.2016.  године.

                                                                      ЧЛАН  14. 

Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на  огласној  табли  
Установе, а  уз  претходно  добијену  сагласност  Председника  општине.

                                                                
У  Шиду, 16.07.2018. године                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                     ________________________
                                                                                                           Небојша  Ковачевић     
     


