ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

НАДЗОРНИ ОДБОР

УПРАВА ДРУШТВА
Главни правни
савјетник

ДИРЕКТОР
Савјетник директора
за техничка питања

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И
ОДРЖАВАЊЕ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВНЕ
И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

СЕКТОР ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И
ОДРЖАВАЊЕ

СЕКТОР ЗА
ОРГАНИЗАЦИОНО
ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
ИНВСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

Служба електро
одржавања

Општа служба

Финансијско
рачуноводствена
служба

Служба за развој
и ИМС

Служба
машинског
одржавања

Правна служба

Служба за план и
анализу

Служба за
инвестиције

Кадровска
служба

Комерцијална
служба

Грађевинска служба
-Сл. Одржавања
-Сл. оскултација

Погонска служба

Служба
друштвеног
стандарда

Информатичка
служба

Служба заштите
на раду и ППЗ

Служба
обезбјеђења

Служба возног
парка

Шема број 1.1.

Oрганизациона шема сектора за производњу и одржавање
Руководилац сектора за
производњу и
одржавање

Техничар за
документацију

Управник
хидроелектране

Служба електро
одржавања

Служба машинског
одржавања

Погонска служба

Служба грађевинског
одржавања

Информатичка
служба

Руководилац службе
електро одржавања

Руководилац службе
машинског
одржавања

Руководилац
погонске службе

Руководилац
грађевинске службе

Руководилац
информатичке
службе – инж. за
посл.информатику

Инжињер за мјерење,
заштите, генераторе и
трансформаторе

Инжињер за припрему
машинског
одржавања

Вођа смјене

Пословођа
грађевинског одрж. и
инж. оскултација

Инжињер за процесну
информатику

Инжињер за енерг.
аутомат. и помоћне
погоне

Инжињер за
машинско одржавање

Уклопничар

Референт за
хидроинформациони
систем

Техничар за процесну
и пословну
информатику

Инжињер за ВН и НН
постројења

Пословођа машинског
одржавања

Рук. водним
турбинама - стројар

Оскултант
координатор

Инжињер за
електронику и
телекомуникације

Машинбравар за
турбинску опрем и
рез. рук. в.т.

Оскултант

Зидар - молер

Инжињер за техничку
припрему електро
одржавања

Машинбравар за
хидромех. опр. и рез.
рук. в.т.

Запорничар

Столар

Пословођа електро
одржавања

Машинбравар за пом.
пог. и дизал. и рез.
рук в.т.

Чистачица

Радник у одржавању

Аутоматичар –
резервни вођа смјене

Машинбравар за
регулац. систем и рез.
рук. в.т.

Електричар за
аутоматику

Металостругар, рез.
рук. в.т.

Електричар за узбуду,
мјерење, заштите –
резервни уклопничар

Машинбравар,
рез.рук. в.т.

Електричар за ВН
постројење –
резервни уклопничар

Машинбравар
варилац

Електричар за НН
постројење

Машинбравар

Електричар за
помоћне погоне

Радник за
антикорозиону
заштиту

Електричар за ТФ и
ВФ

Алатничар

Електричар за
одржавање електро
постројења

Шема број 1.2

Oрганизациона шема сектора за организационо правне и кадровске послове

Руководилац сектора за
организационо правне и
кадровске послове

Општа служба

Правна служба

Кадровска служба

Служба заштите на
раду и ППЗ

Служба друштвеног
срандарда

Служба возног
парка

Служба
обезбјеђења

Администратор

Руководилац
правне службе

Руководилац
кадровске службе

Инжињер заштите
на раду и ППЗ

Руководилац
службе сруштвеног
стандарда

Руководилац
возног парка

Чувар
у «ХЕ Бочац»

Технички секретар
Директора

Референт за
правне послове

Референт за
кадровске послове

Главни кувар

Механичар

Портир

Архивар

Технички секретар
извр. дир. за орг.
прав. и кадр. посл.
и дактилограф

Кувар

Возач

Портир у управној
згради

Кућни мајстор

Дактилограф

Помоћни кувар

Кафе кувар у
управи

Шема број 1.3

Чувар у гаражи

Oрганизациона шема сектора за економско-финансијске послове

Руководилац сектора за
економско-финансијске
послове

Комерцијална служба

Рачуноводственофинансијска служба

Руководилац
комерцијалне службе

Руководилац
рачуноводствено
финансијске службе

Руководилац службе за
план и анализу

Стручни сарадник за
правне послове

Главни књиговођа
билансиста

Главни планер и
аналитичар

Референт у комерцијали

Главни референт за
порезе и доприносе

Референт за праћење
реализације плана
набавки и уговора о
набавкама роба и услуга

Финансијски књиговођа

Комерцијалиста

Књиговођа основних
средстава, ситног
инвентара у употреби,
купаца и добављача

Складиштар

Књиговођа материјала,
резервних дјелова, горива
и мазива и благајник

Контролор улазне робе

Референт плаћања и
ликвидатор

Књиговођа за обрачун
зарада и личних примања

Шема број 1.4.

Служба плана и
анализе

Oрганизациона шема сектора за инвестиције и развој

Руководилац сектора за
инвестиције и развој

Технички секретар

Служба за развој и ИМС

Служба за инвестиције

Руководилац службе за
развој и ИМС – инж. за
интегрисани менаџмент
систем

Руководилац службе за
инвестиције

Стручни сарадник за
послове заштите животне
средине

Стручни сарадник за
грађевинске послове

Референт за послове
развоја и ИМС-a

Стручни сарадник за
машинске послове

Стручни сарадник за
електро послове

Координатор за
имплементацију пројеката
инвестиција и развоја

Шема број 1.5.

