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На основу члана 21. став 1. тачка 12.  Статута Јавног предузећа “Национални парк 
Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник, директор Јавног предузећа 

“Национални парк Капаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник  је дана 14.02. 2018. 
године донео 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ СА ПОТПУНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ, КОПАОНИК 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о организацији и систeматизацији послова Јавног предузећа 

„Национални парк Копаоник“ са потпуном одговопрношћу, Копаоник (у даљем тексту: 
Правилник) утврђује се организација и систематизација послова у Јавном предузећу 

„Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник (у даљем тексту: 
Предузеће). 

Члан 2. 
 

Послови на извршењу задатака управљања заштићеним подручјем и спровођењу 
мера заштите, равоја и унапређења Националног парка Копаоник ( удаљем тексту: 

Национални парк или НПК), се организују на начин којим се у оквиру јединствене 
организационе, економске и пословне целине Предузећа обезбеђује: 

- Рационално обављање послова обједињавањем истих или сродних, односно 
међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице, 

- Квалитетно и стручно обављање послова применом савремених метода 

корпоративног управљања и средстава рада и резултата научних и стручних 

истраживања, 

- Ефикасно руковођење, рационалан и благовремени рад и сталан надзор над 

обављањем послова. 

Запослене у Предузећу директор распоређује на послове према стручној спреми и 

способности стеченој радом, а права и обавезе се регулишу уговором о раду. 

Коефицијенти сложености послова су утврђени Колективним уговором за  Јавно 

предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник ( У даљем 

тексту: Колективни уговор). 

Члан 3. 

 

Приправници могу засновати радни однос у складу са Законом, с тим што 

приправнички  стаж за средњу стручну спрему траје 3 месеца, за вишу 6 месеци, а за 

високу 12 месеци са обавезом да исти полажу приправнички испит, за који су 
оспособљени након окончања приправничког  стажа. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 
 

Члан 4. 
 

Послови за обављање делатности се организују као организационе јединице и то 
као сектори, службе и радне јединице. 

Сектори се образују као организационе јединице за обављање послова из једне 
области или за повезивање више сродних области из делатности Предузећа. 

Службе се образују као организационе јединице у саставу сектора за обављање  

послова у складу са важећим  законским одредбама, а радне јединице се образују унутар 

службе за планирање и газдовање шумама у складу са природном поделом подручја. 

 

1.СЕКТОРСКО КОРПОРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ 

 

Члан 5. 

 

 Према одредбама Статута послови у  Предузећу су организовани у три сектора   и то:    

 

1. Сектор за правне и економске послове, у чијем саставу су:  

1.1. Служба за правне и опште послове  и 

1.2. Служба економике и финансија 

 

2. Сектор за чување заштићеног подручја у чијем саставу су послови чуварске и 

противпожарне заштите НПК и 

 

3. Сектор за заштиту и развој природних и других вредности  у чијем саставу су: 

3.1. Служба  унапређења природних вредности и  

3.2. Служба плaнирања и газдовања шумама у чијем саставу су: Радна јединица „Р1“; 

“Радна јединица „Р2“; Радна јединица „Р3“ и Радна јединица „Р4“.  

 

2. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 

Члан 6. 
 

Радом организационих јединица руководе: 

- Сектором - извршни директор 

- Службом - руководилац службе и 

- Радном јединицом - руководилац радне јединице, односно ревирни инжињер. 
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Извршни директори за свој рад и за рад сектора којима руководе одговарају 
директору. 

Руководиoци служби за свој рад и за рад службе којом руководе одговарају извршном 

директору сектора који руководи сектором у чијем су саставу и директору. 

Руководиоци радних јединица за свој рад и рад радне јединице којом руководе 

одговарају руководиоцу службе, извршном директору сектора и директору. 

Запослени за свој рад  одговарају руководиоцу службе, извршним директорима и 
директору Предузећа. 

III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 
 

Члан 7. 

Директор Предузећа организује и руководи процесом рада и пословања Предузећа 

и врши  послове у складу са одредбама: Закона, Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник са Законом 

о јавним предузећима и  Статута Предузећа. 

      Директора Предузећа именује Влада према условима одређеним одредбама: Закона о 

јавним предузећима, Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални 
парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник са Законом о јавним предузећима и 

Статута Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, 
Копаоник. 

 Коефицијенат сложености посла  за директора је  6,5. 
 

Члан 8. 

 Према одредбама Статута секторима  руководе  извршни директори. 

Извршне директоре бира директор Предузећа од лица која испуњавају  

предвиђене услове законом, којим  се уређује правни положај јавних предузећа и  исти 

обављају послове у оквиру овлашћења које им  одреди и пренесе директор.  

Члан 9. 

 Руководиоце служби и радних јединица, као и запослене у Предузећу 

распоређује директор Предузећа и са истим закључује уговоре о раду сагласно одредбама 

Закона о раду и  одредбама Колективног уговора. 

 Члан 10. 

За извршавање послова из делатности Предузећа приликом управљања заштићеним 

подручјем Национални парк Копаоник, поред директора и три извршна директора,  овим 

Правилником се утврђују 36 радних места са 67 извршилаца, као и делокругом рада 

служби  са описом послова и условима за обављање истих  и коефицијентом сложености 

посла, а према организационој шеми  корпоративног управљања са бројем 

извршилаца, која је дата у табели која следи : 



Директор - 1 

Извршни директор за правне и 
економске  послове - 1 

Извршни директор за заштиту и развој 
природних и других вредности-1 

Руководилац 

службе за правне и 

опште послове - 1 

Самост. саветник за 
норм. и  прав. пос...1 

Самостални стручни 
сарадник за презент.  

и популар. НПК.....1 

Админ.радник........1 

Технич. секретар...1 

Возач минибуса.... 1 

Возач пут. воз.........1 

Одржав. објекта.....1 

Руководилац 

службе економике 

и финансија- 1 

Самостални саветник 
за економске послове 

и ревизију...................1 

ССС за инф.сист. и 
маркетинг...................1 

ССС за економику и 

финансије...................1 

Рачуновођа ................1 

Реф.финансија ...........1 

Реф.благајне...............1 

Обрач.радник.............1 

Руководилац службе 

унапређења природ. 

вредности - 1 

ССС за унап. лов. и 

риб. фауне..............1 

 ССС за безбед. на 

раду и  противпож. 

заштиту..................1 

ССС за  руковођење 

и орган. ватрогасне 

јединице................1 

Чувар заштићеног 
подручја................9 

Ловочувар и 
ватрогасац........... 3 

Рибочувар и  
ватрогасац...........2 

Чувар на  улаз. кап. 
и ватрогасац......12 

Турист. водич и 
ватрогасац...........1 

Извршни директор за чување 

заштићеног подручја-1 

Рев.

инж 

Р1- 

1 

Руководилац службе 

планирања и газдовања 
шумама - 1 

Самостал. саветник за  

заштиту и унапређење 

флоре и  фауне............1 

ССС заш. и  унап. 
екос.флор и фауне......2 

ССС планирања и уре- 

ђења простора ............1 

 

Рев.

инж 

Р2-

1 

 

Рев.

инж 

Р4- 

1 

 

Рев.

инж 

Р3-

1 

 

Самостални саветник за   за гајење 
и заштиту шума................................1 

ССС за зашиту и унапређ.шумских 

екосистема и приватне шуме.........1 

Ревирни техничар............................9 
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3.СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

Делокруг рада: 

3.0.Сектор послови: 

- правни, општи, нормативни, администратитвни  и  послови презентације  у 
Националном парку и 

- економски, плански, ревизије, финансијско- оперативни, књиговодства, продаје, 
набавке и маркетинга 

3.1.Служба за правне и опште послове (типови послова): 

- израда нормативних аката Предузећа, уговора и др. 

- заступање Предузећа, 

- праћење прописа и старање о примени истих, 

- персонални, 

- јавне набавке, 

- општи  и административи и 

- презентација природних и створених вредности. 

3.2.Служба економике и финасија :  

- израда планова  и програма пословања, 

- план и анализа, 

- послови ревизије 

- финансијско-оперативни, 

- рачуноводствено-књиговодствени, 

- студијско-аналитички, 

- истраживање тржишта и маркетинг, 

- наплата свих врста потраживања и  накнада , 

- набавка основних средстава и опреме, 

- продаја производа и услуга и 

- откуп шумских производа. 
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3.0. Извршни директор сектора за правне и економске послове 
 

Опис послова:  

- руководи и организује рад служби у сектору, 

- организује послове у области израде свих нормативних аката, планирања и 

расподеле, комерцијале, финансија,  остваривања сарадње са органима и 

организацијама на извршавању послова од заједничког интереса у Предузећу, 

- стара се о финансијској стабилности и ликвидности Предузећа, спроводи прописе 

из области матерјано-финансијског пословања, 

- стара се о потпуној примени аката и реализацији одлука Предузећа, 

- даје мишљење о поступцима у којима Предузеће учествује, 

- обавља и друге послове по налогу директора Предузећа. 

 Услови  за  извршног директора се утврђују  законом којим  се уређује правни 
положај јавних предузећа. 

 

 Коефицијенат сложености посла  за извршног директора  је 5,0. 

 

3.1. Руководилац службе за правне и опште послове 

Опис послова: 

- руководи службом за правне послове и радне односе, 

- ради на имовинско-правним и нормативно правним пословима, уговорима, 

прегледа правну ваљаност састављених уговора и даје правне савете запосленима, 

- обавезно присуствује седницама органа управљања ради давања образложења и 

правних тумачења, 

- прати спровођење  прописа и правних аката из делокруга рада Предузећа и 

непосредно ради на изради правних аката, одлука, решења, мишљења и прати 
њихово извршавање, 

- заступа Предузеће у споровима пред судовима, 

- одговоран је за усклађивање аката Предузећа са законом, 

- прикупља податке за информациони систем и 

- обавља друге послове по налогу извршних директора  и директора. 

 Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова  правног факултета, положен  правосудни или стручни 
испит, добро познавање једног страног језика и рада у оперативном систему 

WINDОWS и три године радног искуства.    

Коефицијенат сложености посла  за руководиоца службе  је 4,5. 
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3.1.1.Самостални саветник за нормативне и правне послове 

Опис послова: 

-  обавља најстручније  нормативне и правне послове и даје савете и мишљења из 

правних  области везаних за делатност Предузећа и судске спорове, 

- Учествује у изради свих  планова и програма који су везани за делатност Предузећа   

- учествује у раду  Стручног савета и Савета Корисника  Националног парка 

Копаоник. 

Услови: Дипломирани правник са најмање 10 година радног искуства на пословима из 

области заштите животне средине. 

 Коефицијенат сложености  посла за  саветника  је 4,8. 

3.1.2.Самостални стручни сарадник за презентацију и популаризацију НПК 

Опис посла: 

-  презентује  природне и створене вредности НПК, 

-  учествује у организовању међународних облика сарадње за подручје Националног 

парка Копаоник, 

- организује посете, пријем и информисање посетилаца Националног парка, 

- припрема музејске поставке, изложбе и друге послове презентације вредности 

Националног парка, 

- организује информативно-пропагандне активности и сарадњу са средствима 

информисања, школама, туристичким организацијама и активно делује на развој 

еколошке културе становништва и посетилаца, 

- успоставља сарадњу са стручним организацијама и институцијама за заштиту 

природних и културно-историјских вредности подручја Националног парка, 

- евидентира културно-образовне и научне активности, 

- припрема билтене, чланке и  информатор о раду Предузећа ,  

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе, изврших директора и 

директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова на факултету друштвених наука ,  изузетно познавање 
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енглеског језика  и рада у оперативном систему WINDОWS  и три године радног 
искуства.    

Коефицијенат сложености посла  за истог је 3,8. 

 

3.1.3.Административни радник 

Опис послова: 

- обавља послове припреме конкурса, огласа, раскида уговора о раду, решења за 
годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, умножавање документације и 

материјала, као и дактилографске послове по потреби, 

- саставља годишње и месечне  планове потреба канцеларијског материјала и 

- обавља и  друге послове по налогу руководиоца службе за правне и опште послове, 
извршних директора и директора. 

Услови: ССС (IV степен) , познавање рада у оперативном систему WINDОWS, 1 
година радног искуства. 

 Коефицијенат сложености посла  за истог је 2,2. 

 

3.1.4. Технички секретар 

Опис послова: 

- обавља послове администратитвно-техничког секретара директора и Надзорног 
одбора, 

- прима и отпрема пошту, 

- води главни деловодник  и интерну доставну књигу, евидентира службена путовања 

у земљи и иностранству и  

- обавља  и друге послове по налогу  руководилаца служби, извршних директора и 

директора. 

  Услови: ССС (IV степен), познавање једног страног језика и рада на рачунару у 

оперативном систему WINDОWS, 1 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености посла за истог је 2,2 

 

3.1.5. Возач минибуса  

Опис посла: 

- обавља послове возача путничких возила а посебно минибуса за превоз запослених  

у Предузаћу, 

- води евиденцију о пређеној километражи, утрошку горива, мазива и резервних 

делова, 
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- одговоран је за техничку исправност и хигијену возила, 

- стара се о редовној регистрацији возила и  

- обавља и друге послове по налогу руководилаца служби, извршних директора  и  

директора. 

Услови: ССС (IV степен),  и  возач са положеним свим  категоријама за вожњу 

моторних возила, 1 година радног искуства. 

 Коефицијенат сложености посла за истог је 2,2. 

3.1.6. Возач путничког  возила 

Опис посла: 

- обавља послове возача путничког моторног возила Предузаћа, 

- води евиденцију о пређеној километражи, утрошку горива, мазива и резервних 
делова, 

- одговоран је за техничку исправност и хигијену возила, 

- стара се о редовној регистрацији возила и  

- обавља и друге послове по налогу руководилаца служби , извршних директора  и 

директора.  

Услови: ССС (IV степен) возач „Б“ и „Ц“ категорије, 1 година радног искуства.  

Коефицијенат сложености  посла за истог је 2,2. 

3.1.7. Радник на одржавању објекта 

Опис послова: 

- обавља послове одржавања административне зграде у исправном стању вршењем 
столарских, фарбарских и браварских послова, одржава инвентар и опрему 

админстративне зграде, 

- обавља послове портира у сменском раду у административној згради, 

- води евиденцију посетилаца у дневни протокол, евиденцију присуства 

административних радника на послу и 

- обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу руководилаца служби , 
извршних директора  и директора. 

Услови: ССС (IV степен), познавање једног страног језика и рада на рачунару у 

оперативном систему WINDОWS и 1 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености  посла за истог је 2,2. 
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3.2. Руководилац службе економике и финансија  

Опис послова: 

- руководи службом за економско-финансијске послове, 

- координира рад књиговодства, врши контролу и одговоран је за израду 

финансијских извештаја, 

- обавља комплентну инструктажу књиговодствених кадрова , 

- прегледа  књиговодствену документацију, систематизује извештај пословања по 
организационим деловима   и стара се о наплати свих потраживања Предузећа, 

- решава спорне књиговодствене промене,  

- остварује сарадњу са институцијама које спроводе платни промет , 

- прегледа књиговодствене исправе и стара се о правној ваљаности аката, 

- упозорава надлежне органе и руководиоце у случају повреде матерјално-

финансијских прописа,  

- врши послове стратегијског маркетинга и комерцијале, 

- учествује у изради свих планова и програма Предузећа,  

- истражује тржиште производа који су предмет продаје и набавке, 

- израђује план и врши анализу остварења финансијског плана  

- обавља конроле свих финасијских трансакција и наплата производа, услуга и 

накнада за коришћење заштићеног подручја и 

- обавља и друге послове по налогу извршних директора и директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  економског факултета, положен  стручни испит,  добро познавање 

једног страног језика и рада у оперативном систему WINDОWS и три године радног 

искуства . 

 

      Коефицијенат сложености посла за руководиоца службе  је 4,5. 

 

 

3.2.1. Самостални саветник за  економске послове и ревизију 

Опис послова: 

-  обавља најстручније  послове и даје савете и  области економике , финасија и 

ревизије везаних за делатност Предузећа, 

- Учествује у изради свих планова и програма Предузећа , 

- обавља послове ревизије и 
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- учествује у раду  Стручног савета   Националног парка Копаоник. 

Услови: Дипломирани економиста са најмање 10 година радног искуства на пословима 

из области заштите животне средине. 

   Коефицијенат сложености  посла за истог је 4,8. 

 

3.2.2. Самостални стручни срадник за информациони систем и маркетинг 

 
 Опис послова: 

- координира послове продаје производа, набавке основних средстава опреме и 
ситног инвентара, 

- учествује у изради планова набавке, истраживања тржишта и уговарње набавки, 

- обавља  послове маркетинга  Предузећа , 

- координира послове продаје и откупа шумских плодова лековитог биља, ловне и 
риболовне фауне, 

- остварује сарадњу са туристичким  организацијама, 

- прикупља и обрађује информативно-пропагадну и стручну докуменатцију , 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе, извршних директора  и 
директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  економског факултета или ФОН-а, положен  стручни испит,  добро 

познавање једног страног језика и рада у оперативном систему WINDОWS и три године 

радног искуства . 

 

      Коефицијенат сложености посла за истог је 3,8. 

 

3.2.3. Самостални стручни срадник за економику и финансије 

 

 Опис послова: 

- координира послове из области економике и финансија , 

- учествује у изради планова  и програма Предузећа, 

- обавља  послове из економике и финасија , 

- координира и обавља послове везане за израду документације везану за наплату   

дрвних сортимената, накнада, шумских плодова, лековитог биља, ловне и 

риболовне фауне, као и свих врста накнада, 

- остварује сарадњу са туристичким  организацијама, 
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- прикупља и обрађује информативно-пропагадну и стручну докуменатцију из 
области економике и финасија , 

- обавља и друге послове по налогу руководилаца служби, извршних директора  и 

директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  економског факултета, положен  стручни испит,  добро познавање 
једног страног језика и рада у оперативном систему WINDОWS и три године радног 

искуства . 
 

      Коефицијенат сложености посла за истог је 3,8. 

 

3.2.4. Рачуновођа 

Опис послова: 

- обавља послове пријема и обраде докумената, контира и књижи их, усаглашава 

књижења, врши измене у  књижењу и  променама конта, 

- води књигу основних средстава, 

- води обрачун амортизације, отписа, ревалоризације основних средстава, 

- прати спровођење прописа и усаглашавање документације са производњом, 

- припрема извештаје у вези залиха, недовршене производње, даје прегледе конта 

пословних промена, 

- припрема податке за периодичне и завршне  финансијске извештаје о пословању, 

- врши обраду исправки података код обрачуна, 

- припрема податке за ревизију; 

- припрема недељне извештаје о стању са пословним партнерима по основу уговора и 

врши контролу реализације истих, 

- учествује у изради финансијских извештаја Предузећа, 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе економике и финансија, 

извршних директора  и директора. 

Услови: ВШС или ССС (VI или IV степен са положеним испитом за рачуновођу), 

економског смера, положен стручни испит, познавање рада у оперативном систему 
WINDOWS и најмање 3 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености  посла  за истог је 2,6. 
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3.2.5. Референт финансија 

Опис послова: 

- води кредитна задужења и формира пратећу документацију, 

- прати остварење укупних и парцијалних финансијских планова, прати наплату 

потраживања, 

- води евиденцију и прави прегледе у вези потраживања, доставља потребну 

документацију за утужење доспелих  а неизмирених потраживања, 

- издаје инструменте плаћања, хартија од вредности у договору с руководиоцима, 

- прати и евидентира примљење и издате инструменте плаћања и хартије од 
вредности, 

- врши наплату  налога, меница и есконт меница, 

- врши обрачун камата по основу потраживања и свих обрачуна камата и праћење 

њених наплата, 

- врши контролу примљених обрачуна камата по свим основама, контролише 

обрачун и стара се о уредном измирењу обавеза по основу пореза, 

- врши издавање фактура за реализоване робе и услуге, 

- прати прописе у вези пореза и камата, ликвидира улазне и излазне фактуре и 

обрачун зарада и накнаду зарада, 

- припрема и подноси налоге за плаћање обавеза према добављачима, 

- врши преглед обавеза и компензацију и обавља друге послове по налогу 

руководилаца служби, извршних директора и директора. 

Услови: ССС (IV степен), економског смера, положен стручни испит, познавање рада у 

оперативном систему WINDOWS, 1 година радног искуства. 

 Коефицијенат сложености  посла  за истог је 2,2. 

3.2.6. Референт благајне 

Опис послова: 

- води главну књигу благајне и помоћних благајни, 

- прима средства плаћања од продаје дрвних сортимента, осталих производа и  од 

накнада и уплаћује на жиро рачун Предузећа, 

- врши подизање новца, попуњава готовинске чекове и врши њихову евиденцију, 

издаје карте за улаз  возтила у НПК и прима евиденцију правдања путних налога, 

- предаје на књижње благајничку документацију и обавља остале послове по налогу 

руководилаца служби , извршних директора и директора. 
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Услови: ССС (IV степен) економског смера, положен стручни испит, познавање рада у 
оперативном систему WINDOWS и  1 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености  посла  за истог је 2,2. 

3.2.7. Обрачунски радник 

Опис послова: 

- врши унос података и нето зарада и накнада зарада запослених, 

- попуњава прописане обрасце приликом исплата зарада и накнада, 

- попуњавања налоге плаћања и уплатнице по основу обрачуна плата и 

административних забрана, 

- евидентира исплаћене зараде и накнаде зарада и доставља потребне податке 

ресорним министарствима и служби за статистику Републике Србије, 

- оверава податке код захтева за потрошачке и друге кредите, 

- саставља М-4 обрасце и остале обрасце потребне Фонду за пензијско и инвалидско 

осигурање, 

- припрема потврде и просеке плата за разне намене, 

- обавља послове везане за фактурисање накнада за коришћење Националног парка 

Копаоник; 

- обавља и друге послове по налогу руководилаца служби, извршних директора и 

директора. 

Услови: ССС (IV степен) економског смера, положен стручни испит, познавања рада у 

оперативном систему WINDOWS, 1 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености  посла  за истог је 2,2. 

 

4.0.  СЕКТОР ЗА ЧУВАЊЕ  ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 
Делокруг рада сектора: 

Опис послова: 

- чување свих природних и створених вредности  Националног парка Копаоник и 

праћење стања биодиверзитета и притисака на биодиверзитет и утицаја дозвољених 

развојних активности (коришћење шума, шумских плодова, ловне и риболовне 

фауне, пољопривреда, сточарство и др.), 

- прикупљање података и вођење базе података о стању биодиверзитета и 

угрожавајућих фактора, 

- обезбеђивање унутрашњег реда у Националном парку, заштита и очување 
земљишта, вода, шума, ловне и риболовне фауне, лековитог биља и шумских 
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плодова од свих видова противправних радњи којима се тим природним 
вредностима наноси штета, 

- чување  шума, ловишта и рибарског подучја, 

- активна и превентивна заштита НПК од пожара и других природних опасности, 

- контрола кретања и боравка посетилаца Националног парка  и чување створених 
вредности (објеката и излетишта), 

- одржавање реда на терену и чистоће у Националном парку Копаоник, 

- контрола функционисања и рад улазних станица и 

- организовање  туристичких рута у заштићеном подручју. 

 

4.1. Извршни директор за чување заштићеног подручја 

Опис послова:  

- руководи и организује послове и рад  сектора  за чување заштићеног подручја,  

- врши непосредни надзор и чување свих природних и створених вредности  

Националног парка Копаоник и праћење стања биодиверзитета и притисака на 

биодиверзитет и утицаја дозвољених развојних активности (шума, шумских 

плодова, ловне и риболовне фауне, пољопривреда и сточарство), 

- стара се о обезбеђењу унутрашњег реда у Националном парку у складу са 

Правилником о унутрашњем реду  и  чуварској служби, 

- учествује у изради  Програма обуке чувара заштићеног подручја Националног 

парка и одговоран је за његову реализацију, 

- врши анализу стања и појава из оквира рада чувара и врши  предузимање мера за 

обезбеђење унутрашњег реда,  

- обавља контролу правилности рада чувара и врши израду плана рада за исте, 

- врши сарадњу и координцију рада са другим организационим јединицама на  

чувању шума, ловне и риболовне фауне  и са надлежним инспекцијским органима и 

полицијом учествује како у превентивној тако и у репресивној заштити читавог 

подручја Националног парка Копаоник, 

- учествује у изради планова из области противпожарне заштите и реализацији 
задатака из истих; 

- обавештава и подноси периодичне извештаје о стању унутрашњег реда у 
Националном парку директору Предузећа, 

- контролише кретања и боравка посетилаца Националног парка Копаоник и чување 

створених вредности (објеката и излетишта), 

-  контролише одржавање реда на терену и чистоће у Националном парку Копаоник, 

-  организује и контролише  функционисања и рад улазних станица. 
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-  организује и контролише туристичке руте у летњем периоду на подручју НПК и 

- обавља и друге послове по налогу  директора 

Услови   за  извршног директора  се утврђују  законом којим  се уређује правни 

положај јавних предузећа. 

 Коефицијенат сложености посла  за извршног директора  је  5,0. 

 

4.1.1. Самостални стручни сарадник за унапређење ловне и риболовне фауне 

 

Опис послова: 
- обавља послове заштите и унапређења ловне и риболовне  фауне Националног 

парка, 

- организује истраживања у области планирања и унапређења ловне  и риболовне  

фауне Националног парка, 

- прати стање угрожености појединих биљних и животињских врста и предлаже мере 

за отклањање штетних последица по ловну и риболовну  фауну Националног парка, 

- проучава биљни и животињски свет Националог парка и прати регистровање 

њихових станишта, 

- проучава посебне природне  реткости  животињских врста и ихтиофауне 

Националног парка, 

- пружа стручну помоћ на реализацији послова из области заштите ловне  и 

риболовне фауне, 

- стара се о здравственом стању дивљачи и ихтиофауне, 

- стара се о постављању и одржавању ловно-техничких објеката у Националном 
парку, 

- предузима мере заштите дивљачи од паса и мачака луталица и врши њихово 

уклањање са подручја Националног парка, 

- учествује у научно-истраживачком раду организација и појединих експерата на 

подручју Националног парка, 

- учествује у изради свих планова и програма који се односе на заштиту и 
унапређење природних вредности Националног парка, а посебно из области ловства 

и рибарства, 

- учествује у изради  посебних публикација, билтена, пропагандног матерјала и 

непосредно учествује у презентацији Националног парка на научним и другим 
скуповима у областима заштите природе, 

- учествује у изради месечних и годишњих извештаја из делокруга заштите ловне и 

риболовне фауне, 

- обавља и друге послове по налогу  руководилаца служби, извршних директора и 

директора. 
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Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  шумарског или биолошког  факултета, положен  стручни испит за 
праћење ихтиофауне,  добро познавање једног страног језика и рада у оперативном 

систему WINDОWS и три године радног искуства. 
 

      Коефицијенат сложености посла за истог је 3,8. 
 

4.1.2.Самостални стручни сарадник за безбедност на раду и противпожарну заштиту 

Опис послова: 

- учествује  у припреми и изради свих аката из области заштите од пожара и 
безбедности на раду , 

- oбавља послове  организовања и спровођење мера заштите од пожара и безбедности 

на раду, 

- стара се и предузима све потребне мере у циљу доследне примене утврђених и 

наложених мера заштите од пожара  и безбедности на раду, 

- отклања уочене недостатке у области заштите од пожара  и безбедности на раду, 

- одговоран је за исправност електро и громобранских инсталација, противпожарних 

теренских возила и средстава намењених за заштиту од пожара, 

- спроводи мере које наложе: Надзорни одбор, државни органи и инспекције, 

- прати рад свих запослених који су директно одговорни за стање заштите од пожара  

и безбедности на раду на терену и предлаже санкције за оне који се не придржавају 

утврђених мера заштите, 

- стара се о поштовању законских одредби  о забрани пушења  у Предузећу, 

- обавља и друге послове по налогу руководилаца служби,  извршних директора и 

директора. 

 Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  шумарског факултета са положеним стручним испитом за рад на 
пословима  противпожарне заштите и безбедности на раду, познавање једног страног 

језика и рада у оперативном систему WINDOWS и 3 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености послова за истог је 3,8. 

4.1.3. Самостални стручни сарадник за руковођење и организовање ватрогасне 

јединице 

Опис послова: 
- учествује  у припреми и изради свих аката из области заштите од пожара, 

- огранизује све запослене у Предузећу за гашење шумских пожара   у НПК, 
- oбавља послове  организовања и спровођење мера заштите од пожара, 

- стара се и предузима све потребне мере у циљу доследне примене утврђених и 
наложених мера заштите од пожара , 
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- отклања уочене недостатке у области заштите од пожара, 
- одговоран је за исправност противпожарних теренских возила и средстава 

намењених за заштиту од пожара, 
- спроводи мере које наложе: Надзорни одбор, државни органи и инспекције, 

- непосрердно  руководи акцијом гашења пожара до момента предузимања акција 
директора Предузећа, односно професионалних руководиоца ватрогасних јединица, 

- прати рад свих запослених који су директно одговорни за стање заштите од пожара  
и  на терену и предлаже санкције за оне који се не придржавају утврђених мера 

заштите, 
- врши стручну практичну обуку свих запослених  из области заштите од пожара и 

- обавља и друге послове по налогу руководилаца служби, извршних директора и 
директора. 

 

 Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  шумарског факултета  са положеним стручним испитом за рад на 

пословима  противпожарне заштите и руковођења ватрогасном јединицом, познавање 

једног страног језика и рада у оперативном систему WINDOWS и 3 година радног 

искуства. 

Коефицијент сложености послова за истог је 3,8. 

4.1.4. Чувар заштићеног подручја,  

Опис послова: 

- обавља послове чувара заштићеног подручја, 

- врши обезбeђивање унутрашњег реда у Националном пaрку, 

- контролише спровеђење правила унутрашњег реда у Националном парку, 

- стара се о постављеним ознакама у Националном парку,  

- обавља послове чувања флоре и фауне Националног парка у складу са законом, а 
посебно строго заштићених и заштићених врста, 

- обавља послове контроле улаза у Национални парк на улазним станицама и врши 

наплату накнаде кад је то неопходно,  

- прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном 
подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и изградњу објеката, 

коришћење минералних сировина, шума, флоре и фауне , употребу моторних 

возила, постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте у којима је посета 

забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање 

спортских такмичења и других манифестација, 

- прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног 
подручја , 
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- пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом, 

- пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при обиласку и 

разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним 

активностима, 

- сарађује са  корисницима природних ресурса и носиоцима стварних права на 

непокретностима у заштићеном подручју у циљу заштите природе, 

- сарађује са  инспекцијском службом и органом унутрашњих послова,   

- подноси пријаве за учињене прекршаје или кривично дело, као и за друге бесправне 

радње на подручју Националног парка, 

- свакодновно носи легитимацију чувара  и обаваља друге послове  по налогу 

руководилаца служби, извршних  директора и директора. 

 Услови: ССС (IV степен), положен стручни испит за чувара заштићеног подручја, 

одобрење за ношење оружја, познавање једног страног језика и рада у оперативном 
систему WINDOWS, 1 година радног искуства. 

Коефицијент сложености послова за истог је 2,3. 

4.1.5. Ловочувар и ватрогасац 

Опис послова: 

- обавља послове ловочувара и ватрогасца, 

- врши обезбeђивање унутрашњег реда у Националном пaрку, 

- контролише спровеђење правила унутрашњег реда у Националном парку, 

- стара се о постављеним ознакама у Националном парку,  

- обавља послове чувања ловишта  и  превентивну заштиту шума од  пожара  у 

складу са законом, 

- прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном 

подручју, посебно оне који угрожавају дивљач и улазе у зоне  у којима је посета 
забрањена или ограничена, а посебно ложење ватре на отвореном,  

- пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом на заштити од пожара, 

- пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при обиласку и 

разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним 

активностима, 

- сарађује са  инспекцијском службом и органом унутрашњих послова,   

- подноси пријаве за учињене прекршаје или кривично дело као и за друге бесправне 

радње на подручју Националног парка, 
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- свакодновно носи легитимацију  ловочувара и подноси извештаје о стању на терену 
свом извршном директору и обаваља друге послове  по налогу  лица које је 

задужено за руковођење ватрогасном јединицом, руководилаца служби,  извршних  
директора и директора. 

 Услови: ССС (IV степен), положен стручни испит за ловочувара и ватрогасца, 

одобрење за ношење оружја, познавање рада у оперативном систему WINDOWS  и 1 

година радног искуства. 

Коефицијент сложености послова за истог је 2,3. 

4.1.6. Рибочувар и ватрогасац  

Опис посла: 

- обавља послове рибочувара и ватрогасца у НПК, 

- обавља послове чувања  риболовног подручја Националног парка у складу са 

законом и стара се  за чување постављених ознака у Националном парку, 

- прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном 

подручју, посебно на заштити ихтиофауне и салмонидних врста риба, као  и 
забрани  ложења ватре на отвореном,  

- пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом на превентивној заштити од 
пожара, 

- сарађује са  инспекцијском службом и органом унутрашњих послова,   

- подноси пријаве за учињене прекршаје или кривично дело, као и за друге бесправне 

радње на подручју Националног парка, 

- свакодновно носи легитимацију  рибочувара  и обавља послове по налогу лица за 

руковођење ватрогасном јединицом,  руководилаца служби, извршних директора  и 
директора. 

 Услови: ССС (IV степен), положен стручни испит за рибочувара и ватрогасца, 

одобрење за ношење оружја, познавање рада у оперативном систему WINDOWS, 1 година 

радног искуства.  

Коефицијенат сложености послова за истог је 2,3. 

4.1.7. Чувар на улазним  капијама (станицама) и ватрогасац 

Опис посла: 

- обавља послове чувара на улазним станицама и ватрогасца, 
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- обавља послове контроле улаза у Национални парк на улазним станицама и врши 
наплату накнаде за улазак моторних возила и посетилаца у НПК; 

- води евиденцију о улазу моторних возила и посетилаца у НПК и предаји дневног 

пазара од  наплаћених накнада и обезбеђује податке за вођење матерјалног 

књиговодства,  

- врши обезбeђивање унутрашњег реда на улазу у Национални пaрк, 

- контролише спровеђење правила унутрашњег реда у Националном парку,  

- прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном 

подручју,  транспорт грађевинског материјала и  изношење флоре и фауне, а 
посебно заштићених дивљих врста, дивљачи, рибе и споредних шумских производа, 

као и лековитог биља , 

- пружа помоћ, услуге  и информације посетиоцима и другим лицима при  уласку и 

изласку из   НПК, 

- сарађује са  инспекцијском службом и органом унутрашњих послова,   

- подноси пријаве за учињене прекршаје или кривично дело, као и за друге бесправне 
радње на подручју Националног парка, 

- у летњем периоду активно учествује у практичној обуци  оспособљености за 
гашење пожара и поступа по налогу лица задуженог за руковођење ватрогасном 

јединицом, 

- свакодновно носи легитимацију чувара заштићеног подручја и обаваља друге 

послове  по налогу руководиоца службе, извршних директора и директора. 

Услови: ССС (IV степен), положен стручни испит за чувара заштићеног подручја и 

ватрогасца, одобрење за ношење оружја, познавање рада у оперативном систему 
WINDOWS, 1 година радног искуства.  

Коефицијенат сложености послова за истог је 2,3. 

4.1.8. Туристички водич и ватрогасац 

Опис посла: 

- презентује  природне и створене вредности посетиоцима  НПК, 

- организује  приказивање преко видео записа природних вредности НПК деци, 
ученицима , студентима и осталим посетиоцима НПК; 

-  организује руте  и излете за посетиоце Националног парка, 

- припрема  и дели билтене и пропагандни материјал о природним вредностима и  

реткостима НПК,  
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- у летњем периоду активно учествује у практичној обуци  оспособљености за 
гашење пожара и поступа по налогу лица задуженог за руковођење ватрогасном 

јединицом, 

- свакодновно носи и легитимацију чувара заштићеног подручја и обаваља друге 

послове  по налогу руководилаца служби, извршних директора и директора. 

Услови: ССС (IV степен), положен стручни испит за туристичког водича, као и за 

чувара заштићеног подручја и ватрогасца, познавање рада у оперативном систему 

WINDOWS, изузетно познавање енглеског језика  и 1 година радног искуства.  

Коефицијенат сложености послова за истог је 2,3. 

 

5.0.СЕКТОР ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ 

ВРЕДНОСТИ 
 

Делокруг рада сектора: 

Опис послова: 

- секторско учешће у изради Плана управљања и годишњих планова управљања и 

програма   Националног парка  Копаоник, 

- заштите, очувања , унапређења и чувања природних вредности Националног парка 

и његових репрезентативних, биолошких, геоморфолошких, геолошких, 

хидрографских и предеоних обележја,  

- праћења стања биодиверзитета и притисака  угрожавајућих фактора, 

- заштите, очувања и унапређења репрезентативних облика етнолошког наслеђа и 

других културно-историјских вредности, 

- организовања научно-истраживачке активности, 

- уређивања подручја и пројектовања, изградње и одржавања објеката у сврхе 
очувања, обнаваљања и унапређивања вредности Националног  парка, 

- газдовања шумама, ловном и риболовном фауном, 

- успостављања и развоја туристичко-рекреативних и других развојних активности и 

- спречавања активности које могу нарушити основна обележја и друга својства 

Националног парка Копаоник а нарочито на отлањању последица сушења шума. 
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5.1.Служба  унапређења природних вредности 

 
Опис послова: 

- очување и инвентаризација биодиверзитета и геодиверзитета Националног парка  

Копаоник, 

- праћење стања биодиверзитета и  угрожавајућих фактора и утицаја дозвољених 
развојних активности (коришћење шума, шумских плодова, ловне и риболовне 

фауне, пољопривреда, сточарство), 

- прикупљање података и вођење базе података о стању биодиверзитета и 

угрожавајућих фактора, 

- санација и ревитализација станишта и биоценоза уз репатријацију врста, односно 

реконструкција појединих екосистема или њихових делова, 

- праћење и оцена геолошких, сеизмичких, геоморфолошких, климатолошких и 

хидролошких појава и процеса, 

- израда и контрола спровођења упутстава за усклађивање дозвољених видова 

коришћења природних ресурса са потребама заштите и очувања биодиверзитета и 
посебних природних вредности Националног парка Копаоник, 

- мониторинг  ретких и угрожених врста и спровођење мера њихове заштите и 
унапређивања, 

- мониторинг о стању угрожености риболовне фауне, 

- мониторинг о стању ловишта и ловној фауни и степен угрожености, 

- учешће у изради Плана управљања, стручних основа, пројеката и програма за развој 
туристичко-рекреативних потенцијала и коришћење одређених природних ресурса 

према ограничењима очувања биодиврзитета, 

- планирање, заштита и уређење простора Националног парка Копаоник, 

- израда анализа и друге документационе основе из оквира делатности за 
припремање просторних и урбанистичких планова, 

- израда  пројеката  уређења предела, рекреативних и других површина и 

рекултивације нарушених делова подручја Националног парка, 

- развој информационог система Националног парка, обрада података, програмирање 
и одржавање опреме, 

- геодетски премер и картирање подручја Националног парка, ажурирање 
катастарских података, 

- израда катастра загађивача, 

- културно-образовне и научно-истраживачке активности и 
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- сарадња са надлежним и сручним организацијама и институцијама за заштиту 
природних и културно-историјских вредности и корисницима подручја 

Националног парка Копаоник. 

5.2. Служба за планирање и газдовање шумама 

 Опис послова: 

- заштита, очување и унапређивање флоре и фауне, земљишта, вода и других 

природнх вредности, евидентирање података о њиховом стању и појавама,  

- извођење радова на хортикултурном и предеоном уређењу простора, санацији и 

ревитализацији природних и културно-историјских вредности и одржавању 

заштитних објеката, 

- израда основа, планова и програма за газдовање шума и осталих шумских 
производа, 

- спровеђење заштите вегетације од болести, штеточина и пожара, 

-  одржавање транспортних комуникацуја, 

- планирање и газдовање шумама, 

- израда планова и програма заштита шума од биљних болести, ентомофауне и 

утицаја аерозагађења, 

-  учешће у изради Плана управљања и годишњих планова управљања и програма   
Националног парка  Копаоник, 

- праћење стања угрожености шумских екосистема од биљних болести, ентомофауне 
и утицаја аерозагађења, 

- израда планова газдовања шумама у државној и приватној својини, 

- спровеђење заштите и унапређивање ловне фауне, 

 

5.0. Извршни директор за заштиту и развој природних и других 

вредности 

Опис послова: 

- организује и распоређује послове из делокруга рада сектора 

-  непосредно учествује у изради Плана управљања и годишњих планова управљања  

и програма подручја националног парка, основа газдовања шумама и планова 
газдовања ловиштем,  риболовном фауном и других планова и програма,  
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- стара се о извршењу задатака утврђених Планом управљања  националним парком, 
посебним плановима и програмима у области заштите и унапређивања заштите 

Националног парка, 

- непосредно учествује у    пословима планирања рада сектора, 

- прати стање угрожености подручја Националног парка и предлаже мере за 

спречавање штетних последица, 

- организује извршавање планираних послова у области заштите и унапређења 
шумских екосистма, вегетације флоре и фауне, 

- прати и организује вршење стручних послова газдовања шумама, ловном и 
риболовном фауном и уређења подручја Националог парка, 

- организује вршење послова од заједничког интреса са другим организацијама, 

- непосредно сарађује са надлежним државним огранима у вршењу послова из 

делокруга рада сектора, 

- обавља и друге послове по налогу директора Предузећа. 

Услови  за  извршног директора се утврђују  законом којим  се уређује правни положај 

јавних предузећа. 

 Коефицијенат сложености посла  за извршног директора је 5,0. 

 

5.1. Руководилац службе унапређења природних вредности 

Опис посла:  

- организује и распоређује послове на непосредне извршиоце  у служби, 

- врши оперативне разраде програма рада и надзор над правилним и благовременим 

извршавањем послова и задатка  у служби, 

- учествује у изради Плана управљања и годишњих планова управљања  и  програма 

за подручје националног парка, основа газдовања шумама и планова газдовања 

ловиштем, риболовном фауном и других планова и програма, 

- непосредно извршава најсложеније послове из делокруга рада службе и одговоран 
је за исте,  

- води евиденције и припрема извештаје о извршењу послова и задатака  по 
одредбама важећих закона, 

- обавља послове и задатаке дефинисане Правилником о унутрашњем реду  и 

чуварској служби који су у вези заштите прородних реткости , 

- сарађује са инспекцијским службама и ставља им на увид тражену докуменацију и 

- обавља и друге послове по налогу извршних директора  и директора. 

Услови:  Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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бодова  биолошког или шумарског факултета, познавање једног страног језика и рада у 
оперативном систему WINDOWS и 3 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености послова руководиоца службе је 4,5. 

5.1.1.Самостални саветник за заштиту и унапређење флоре и фауне 

- обавља најстручније послове из области заштите и унапређења флоре и фауне 
заштите и гајења шума и даје савете и мишљења из те области на подручју НПК, 

- учествује у најсложенијим стручним оперативним пословима на тражењу узрока и 
отклањању последица које могу угрозити природне вредности НПК а посебно  за  

сушење шума  , 

- учествује у изради Плана управљања  Предузећа и раду  Стручног савета  

Националног парка Копаоник и 

 Услови: Факултет природних наука са најмање 10 година радног искуства на 

пословима из области заштите животне средине.  

 Коефицијенат сложености  посла за  саветника  је 4,8. 

5.1.2. Самостални сарадник заштите и унапређења екосистема, флоре и фауне 

Опис посла: 

- обавља најстручније послове заштите и унапређења екосистема флоре и фауне 
Националног парка Копаоник, организује истраживања и мониторинг у области 

планирања, обнављања потенцијалне вегатације и репатријације врста флоре и 
фауне, 

- прати стање угрожености појединих биљних и животињских врста и предлаже мере 

за отклањање штетних последица, 

- обавља послове заштите и унапређење флоре и фауне Национлног парка, 

- проучава биљни и животињски свет Националог парка и прати регистровање 

њихових станишта, 

- проучава посебне прородне вредности и реткости, биљних и животињских врста 

Национлног парка, 

- прати стање угрожености природнх вредности и реткости националног парка и 

предлаже мере за њихову заштиту и унапређење стања, 

- учествује у научо-истраживачком раду организација и појединих експерата на 

подручју Националног парка, 

- учествује у изради свих планова и програма који се односе на заштиту и унапређње 

природних вредности Националног парка, 
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- учествује у изради Плана управљања и годишњих планова и програма управљања  и  
подручја националног парка, 

-  предлаже мере заштите природних вредности, реткости и објеката природе са 

подручја Националног парка, 

- остварује сарадњу са организацијама и надлежним државним органима ради 

спровођења прописних мера заштите и унапређења подручја Националног парка, 

- непосредно учествује у формирању музејско-природњачке збирке Националног 
парка, 

- учествује у изради месечних и годишњих извештаја из делокруга заштите и 
унапређења екосистема и 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе, изршних директора и 

директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  биолошког факултета  са положеним стручним испитом, познавање 
једног страног језика и рада у оперативном систему WINDOWS и 3 година радног 

искуства.  

 Коефицијенат сложености послова истог је 3,8. 

 

5.1.3.Самостални стручни сарадник планирања и уређења простора 

Опис послова: 

- обавља послове стручне анализе и праћења геолошких, сеизмичких, 

геоморфолошких појава и процеса а посебно појава екцесивне ерозије бујица, 
поплава и лавина у циљу заштите и унапређења животне средине, праћење 

климатолошких ситуација, хидролошких ситуација, капацитета и режима 
површинских и подземних вода, водних биланса, загађивања и заштите истих, 

- израђује катастре загађивача, води податке за планирање, заштиту и уређење 
простора и израђује анализу и друге документационе основе из оквира делатности 

Предузећа (просторних и планова детаљне рагулације подручја Националног 
парка), 

- води податке о извршеним научно истраживачким пројектима и истражним 

радовима од интереса за заштиту и развој Националног парка, 

- обавља послове планирања и уређења предела подручја Националног парка, 

рекреативних површина, као и насеља на подручју Националног парка, 

- учествује у изради програма и норматива уклањања и рециклаже отпада свих врста 
и врши надзор над пословима санације и рекултивације нарушених делова подручја 

Националног парка, 
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- израђује месечне и годишње извештаје из делокруга свога рада и обавлаља и друге 
послове по налогу руководиоца службе, извршних директора и директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова  шумарског факултета, географског  факултета или 

архитектуре  са положеним стручним испитом, познавање једног страног језика и 

рада у оперативном систему WINDOWS и 3 година радног искуства.  

 Коефицијенат сложености посла истог је 3,8. 

 

5.2. Руководилац службе планирања и газдовања шумама 

Опис послова: 

- непосредно реализује задатке и послове предвиђене плановима газдовања шумама у 

државној својини и својини у власништву  приватних сопственика; 

- организује и распоређује послове на руководице радних јединица и пружа истим 

стручну помоћ у организацији посла, 

- врши оперативну разраду програма рада, надзор над правилностима и 

благовременом извршавању послова, 

- води прописане евиденције и припема извештаје о извршавању послова из службе, 

- непосредно извршва најсложеније послове из делокруга рада службе, 

- учествује у изради Плана управљања и годишњих планова и програма управљања  

Националног парка, основа газдовања шумама, планова и програма заштите шума 
од биљних болести и штеточина и отклањања последица сушења  шума, 

- одговоран је за правилно спровођене планова на санитарно узгојним радовима у 
државним шумама и шумама сопственика, 

- води евиденцију и задужења документације за послове газдовања шумама и 

- обавља и друге послове по налогу  извршних директора и директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  шумарског факултета  са положеним стручним испитом, познавање 
једног страног језика и рада у оперативном систему WINDOWS и 3 година радног 

искуства.  

5.2.1. Руководилац  радне јединице 

Опис послова: 

- руководи радном јединицом у газдинској јединици са којом је задужен, 
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- организује и распоређује послове на ревиру и одговоран је за коришћење шума у 
радној јединици коју дужи, 

- учествије у изради и спровеђењу шумских основа, изради и спровођењу Плана 

управљања и планова газдовања шумама у државној својини и својини приватних 

сопственика, 

- организује послове у складу са годишњим плановима, шумским основама и води 

бригу о целисходности организације реона и врши дознаку, 

- учествује у изради производно-финансијског плана и свих планских докумената 

који се раде за реоне за које је задужен (План заштите од пожара, елементарних 
непогода итд.) 

- директно је одговоран за спровођење свих напред наведених планова у ревиру, 

- стара се о спровеђењу мера заштите, унапређивања и уређивања простора сходно 

Закону о заштити природе и другим законским одредбама, 

- одговоран је испекцијиским органима приликом прегледа реона са којима је 

задужен, 

- саставља и подноси извештај о реализацији планских документа, води шумску 

хронику и одговоран је за вођење евиденције о свим радовима извршеним на реону, 

- учествује у спровођењу ценовника услуга за трећа лица и одговоран је за све 

објекте и основна средста на подручју радне јединице, 

- одговоран је за квалитетно обављање послова и радних задатака на подручју радне 

јединице и 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе,  извршних директора и 

директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  шумарског факултета са положеним стручним испитом, познавање 

једног страног језика и рада у оперативном систему WINDOWS и 3 година радног 
искуства.  

 Коефицијенат сложености посла истог је 4,0. 

 

5.2.2.Самостални саветник за гајење и заштиту шума 

Опис послова: 

- обавља најстручније послове из области  заштите и гајења шума и даје савете и 

мишљења из области унапређивања шума на подручју НПК; 

- учествује у најсложенијим стручним оперативни пословима на тражењу узрока и 
отклањању последица сушења шума, 
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- учествује у изради Плана управљања Предузећа и раду Стручног савета  
Националног парка Копаоник. 

Услови: Дипломирани инжињер шумарства са најмање 10 година радног искуства 

на пословима из области заштите животне средине,  

 Коефицијенат сложености  посла за  саветника  је 4,8. 

5.2.3.Самостални стручни сарадник за заштиту и унапређење шумских екосистема 

и приватне шуме 

Опис послова: 

- учествује у изради Плана управљања и годишњих планова управљања   подручја 
националног парка, основа газдовања шумама, планова и програма заштите шума 

од биљних болести и штеточина и  отклањања последица сушења шума, 

- евидентира праћење стања угрожености шумских екосистема од биљних болести, 

штеточина и утицаја аерозагађења на шумску вегетацију, 

- предлаже мере заштите и унапређења стања шумских екосистема и природних 

вредности и објеката природе на читавом  подручју Националног парка, 

-  учествује у презентацији Националног парка на научним и другим скуповимама у 

области заштите шумских екосистема и заштите природе, 

-  врши сарадњу са организацијама у области заштите шумских екосистема и у 

спровођењу мера заштите и унапређивања природних вредности Националног 
парка и 

- врши израду синтезних месечних и годишњих извештаја из делокруга свог рада и 
обавља и друге послове по налогу руководиоца службе, извршних директора  и 

директора. 

Услови: Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова  шумарског факултета  са положеним стручним испитом , познавање 

једног страног језика, рада у оперативном систему WINDOWS и 3 године радног искуства.  

 5.2.4.Ревирни техничар (Пословођа) 

Опис послова: 

- обавља стручно - техничке послове у радним јединицама у одељењима које дужи, 

- организује рад радника на сечи, раскрајању, успостави шумског реда у складу са 
извођачким планом и одговоран је за стање посечене дрвне масе на сечишту, 

односна на лагеру који дужи, 

- огранизује гашење шумских пожара и спроводи мере безбедности на раду, 
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- обавља квантитативан и квалитативан пријем дрвних сортимента од секача и 
отпрему купцима, 

-  врши контролу сечишта и одговоран је за исто, 

- обезбеђује податке за вођење матерјалних књига,  

- сачињава извештаје о извршеним радовима на сечи и отпреми  дрвних сортимената  
у складу са законом и предузима неопходне мере у спречавњу деградације шума, 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца радне јединице, руководиоца 
служби, извршних директора и директора. 

Услови: ССС (IV степен), средња шумарска школа, положен стручни испит, познавање 
рада у оперативном систему WINDOWS и 1 година радног искуства. 

Коефицијенат сложености посла за истог је 2,3. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Доношењем овог Правилника, а након добијања сагласности од ресорног 

Министарстава на исти,  директор Предузећа ће у року од 30 дана извршити распоређивање  
запослених на радна места и закључити уговоре о раду у складу са важећим одредбама 

Закона. 

Члан 12. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о систематизацији 

послова Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ Копаоник, који је донет на 

седници Управног одбора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“, Копаоник  

04.11.2010.године , а који је заведен под бројем 1477/10. 

Број:  185/2018                                                                              Д И Р Е К Т О Р 

Копаоник, 14. 02. 2018. године                                          Миловановић др Бојан 

 


