На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, и
75/2014) и члана 28. став 1. тачка 12) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за
развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП
Косово и Метохија „МРЕЖА-МОСТ“ („Сл. гласник РС“, бр. 91/2016), в.д. директора ЈП „МрежаМост“доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 2
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ БЕОГРАД
(Правилник ступио на снагу 22.12.2015.)
(измене и допуне бр. 1 ступиле на снагу 24.12.2016.)
Члан 1.

Систематизују се нови послови, и то:

JП МРЕЖА МОСТ
СЕКРЕТАРИЦА

ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО
Извршилаца
ВШС
КОЕФИЦИЈЕНТ

Пријем и прослеђивање тел. позива, поште и електронске поште непосредном руководиоцу.
Слање, архивирање и чување пословне документације непосредног руководиоца. Пријем
странака и координација са пословним партнерима. Овера пословне документације.
Познавање пословних протокола. Познавање поступака и форми коресподенције. Обавља и
друге послове из делокруга свог рада по налогу непосредног руководиоца.

JП МРЕЖА МОСТ
ДОМАР

ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО
Извршилаца
КВ/ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

Контролише опште стање објекта и опреме у њима, констатује кварове, врши поправке мањег
обима. Информише непосредног руководиоца о потреби ангажовања стручних лица за
поправке и отклањање кварова. По одобрењу руководиоца ангажује се у проналажењу и
предлагању стручњака одређеног профила за решавање кварова. Обавља и друге послове из
делокруга свога рада по налогу непосредног руководиоца.

JП МРЕЖА МОСТ
КУРИР-НАБАВЉАЧ

ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО
Извршилаца
ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

Разврстава и разноси пошту и документацију. Умножава материјале. Односи писма у пошту, по
налогу непосредног руководиоца сачекује или отпрема документацију и другу робу на
аутобуско стајалиште. Врши набавку ситног инвентара и потрошног материјала. Обавља и друге
послове из делокруга свог рада по налогу непосредног руководиоца.

JП МРЕЖА МОСТ
ШАНКЕР-КАФЕ КУВАРИЦА

ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО
Извршилаца
ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

Припрема и точи хладне и топле напитке. Одржава хигијену свог радног простора и посуђа.
Обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу непосредног руководиоца.

Члан 2.
Измене и допуне овог Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли ЈП „МРЕЖА-МОСТ“.

ЈП „МРЕЖА-МОСТ“
в.д. директора
Слађана Иванчевић

