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JKП “Водоканал“ Сомбор на основу члана 4. Уредбе о интерном конкурсу 

("Сл.гл.РС" бр. 17/2016) и Правилника о организацији и раду, и  систематизацији 

радних места у ЈКП „Водоканал“ Сомбор број 02-30/1-2017 од 12.01.2017. године 

ЈКП „Водоканал“ Сомбор објављује 

   

                                     ИНТЕРНИ КОНКУРС  
   ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА  

  У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 
 

 Организациони облик у коме се радно место попуњава: 

     -  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор, Белог голуба бр. 5 

 

 1. Радно место које се попуњава: 

 

    - ВОДОИНСТАЛАТЕР НА ЗАМЕНИ ВОДОМЕРА – 9 извршилацa у 

СЕКТОРУ ИЗГРАДЊЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ, ОДЕЉЕЊЕ 

ОДРЖАВАЊА ПРИКЉУЧАКА, ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА И БАЖДАРНИЦЕ 

 

  Послови и задаци: 

Обавља послове замене водомера по налогу пословође, на терену врши 

евидентирање броја водомера које замењује, евидентира стање бројила на 

старом и новом водомеру и податке о томе предаје пословођи, приликом замене 

водомера региструје све неисправности и недостатке везане за смештај 

водомера или инсталације о чему свакодневно подноси извештај пословођи, 

спроводи искључења по налогу, открива промене са терена (хаваријска цурења, 

бесправне прикључке, промене потрошача), извештава пословођу о променама 

и новостима са терена од утицаја на обрачун и наплату, одговоран је за коректан 

и професионалан однос према потрошачима приликом замене водомера, за 

количине и квалитет уграђеног материјала, за дезинфекцију шахте у коме је 

извршена замена водомера, за правилно коришћење возила, алата и опреме, 

учествује у перманенцији по посебном правилнику и задужен је возилом и 

опремом за интервенције, да у случајевима повећаног обима посла на 

одржавању мреже водовода ради као водоинсталатер на одржавању мреже и 

ради друге послове који му по природи посла припадају. 

Посебни услови за заснивање радног односа: 

- III степен стручне спреме техничке струке,  

- годину дана радног искуства у струци, 

- здравствена способност за рад са животним намирницама, 

- возач “Б” категорије 
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Организациони облик у коме се радно место попуњава: 

     -  ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог голуба бр. 5 

 

2. Радно место које се попуњава: 

 

- РУКОВАЛАЦ ПОГОНА ЦСВ - број извршилаца: 1 у СЕКТОРУ 

ВОДОВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ( ЦСВ) 

 

Послови и задаци: 

Обезбеђује функционалност погона ЦСВ у смени, у току смене више пута, а по 

потреби, обилази комплетан погон да би утврдио функционалност уређаја и 

бунара на изворишту, управља погоном ЦСВ према упутству, рукује и 

опслужује опрему за хлорисање и ради са хлорним препаратима, даје конкретне 

радне задатке запосленом у смени, отклања мање кварове, а у случају кварова 

које не може сам отклонити о томе обавештава пословођу погона, односно шефа 

сектора, приликом примопредаје смене дужан је предузети све радње прописане 

упутством за руковање погона, не напушта радно место без одговарајуће замене 

и правилно извршене примопредаје, води дневник рада, одговара за 

функционисање погона у смени и ради друге послове који му по природи посла 

припадају. 

Посебни услови за заснивање радног односа: 

- IV степен стручне спреме техничке или друге струке одговарајућег степена 

стручне спреме и положен курс, 

- Две године радног искуства,  

- здравствена способност за рад са животним намирницама, 

возач “Б” категорије. 

 

 

    Кандидат мора бити пунолетан, држављанин Републике Србије и да није 

правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 

   У изборном поступку проверавају се: способности кандидата који испуњава 

услове конкурса за обављање наведених послова и задатака, усменим разговором са 

кандидатом. 

 

Трајање радног односа: 

    - Радни однос се заснива на неодређено време. 

 

Место рада: 

    - Територија Града Сомбора. 

 

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 

    - оригинал или оверена фотокопија документа (диплома, уверење), којом се 

потврђује стручна спрема; 

    - оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање  годину дана радног 

искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим 

пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 

    - фотокопија извода из матичне књиге рођених са оригиналом на увид; 

    - фотокопија уверења о држављанству Републике Србије са оригиналом на увид; 

    - фотокопија уверења да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци – издато од Полицијске управе са оригиналом на 

увид. 
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