
Београд, 2018.

Додатак I
Каталог радних места



21.1

Радно место: РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Доктор наука.
Захтевана додатна знања: Способност за наставни и научно-истраживачки рад.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Публиковани научни радови, објављена наставна средства,

остварени резултати у развоју наставно-научног подмлатка.
Захтеви су прописани Законом о високом образовању и другим
прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима
којима се уређује стицање наставничких звања.

Опис радних задужења:
- Координира развој уже научне или уметничке области за коју је изабран.
- Прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне области у истраживању и члан је
комисија за њихов избор.
- Држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, утврђеним
студијским програмом и планом извођења наставе.
- Организује и спроводи различите облике провере знања и испите.
- Организује и изводи научноистраживачки рад.
- Пише и објављује научне радове и уџбеничку литературу из уже научне области за коју је биран.
- Држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма.
- Предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју студијских
програма.
- Ментор је студентима при изради завршних радова на свим нивоима студија.
- Припрема наставни материјал за студенте (скрипте, уџбенике, збирке, итд).
- Развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице.
- Показује друштвену одговорност у области развоја образовања.
- Учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим нивоима,
укључујући и целоживотно учење.



21.2

Радно место: ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Доктор наука.
Захтевана додатна знања: Способност за наставни и научно-истраживачки рад.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Публиковани научни радови, објављена наставна средства,

остварени резултати у развоју наставно-научног подмлатка.
Захтеви су прописани Законом о високом образовању и другим
прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима
којима се уређује стицање наставничких звања.

Опис радних задужења:
- Координира развој уже научне или уметничке области за коју је изабран.
- Прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне, односно уметничке области у
истраживању и члан је комисија за њихов избор.
- Држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, утврђеним
студијским програмом и планом извођења наставе.
- Организује и спроводи различите облике провере знања и испите.
- Организује и изводи научноистраживачки рад.
- Пише и објављује научне радове и уџбеничку литературу из уже научне области за коју је биран.
- Држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма.
- Предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју студијских
програма.
- Ментор је студентима при изради завршних радова на свим нивоима студија.
- Припрема наставни материјал за студенте (скрипте, уџбенике, збирке, итд).
- Развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице.
- Показује друштвену одговорност у области развоја образовања.
- Учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим нивоима,
укључујући и целоживотно учење.



21.3

Радно место: ДОЦЕНТ
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Доктор наука.
Захтевана додатна знања: Способност за наставни и научно-истраживачки рад.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Публиковане научне радове, објављена наставна средства, учешће на

конференцијама.
Захтеви су прописани Законом о високом образовању и другим
прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима
којима се уређује стицање наставничких звања.

Опис радних задужења:
- Координира развој уже научне или уметничке области за коју је изабран.
- Прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне, односно уметничке области у
истраживању и члан је комисија за њихов избор.
- Држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, утврђеним
студијским програмом и планом извођења наставе.
- Организује и спроводи различите облике провере знања и испите.
- Организује и изводи научноистраживачки рад.
- Пише и објављује научне радове и уџбеничку литературу из уже научне области за коју је биран.
- Држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма.
- Предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју студијских
програма.
- Ментор је студентима при изради завршних радована свим нивоима студија.
- Припрема наставни материјал за студенте (скрипте, уџбенике, збирке, итд).
- Развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице.
- Показује друштвену одговорност у области развоја образовања.
- Учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим нивоима,
укључујући и целоживотно учење.



21.4

Радно место: НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца: 1
Захтевана стручна спрема: Високо образовање другог степена или VII-1 степен стручне спреме

пре ступања на снагу Закона о високом образовању.
Захтевана додатна знања: Способност за наставни рад.
Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о високом образовању и другим

прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима
којима се уређује стицање наставничких звања.

Опис радних задужења:
- Реализује наставу страног језика, према садржају и у предвиђеном броју часова, утврђеним студијским
програмом и планом извођења наставе.
- Припрема и реализује провере знања студената - испите.
- Држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма.
- Предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма.
- Објављује научно-стручне радове.
- Припрема наставне материјале за студенте.
- Показује друштвену одговорност у области развоја образовања.
- Учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим нивоима,
укључујући и целоживотно учење.



21.5

Радно место: АСИСТЕНТ
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Студент докторских академских студија који је претходне нивое 

студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,5. 

Захтевана додатна знања: Смисао за наставни и научно-истраживачки рад.
Знање енглеског језика.

Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о високом образовању и другим
прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима
којима се уређује стицање сарадничких звања.

Опис радних задужења:
- Учествује у наставном раду (реализација вежби и других облика наставе, организација провера знања
студената, консултације са студентима и сл) на основним и мастер академским студијама.
- Помаже наставнику у извођењу наставно-научног процеса.
- Учествује у реализацији научно-истраживачких задатака и пројеката.
- Обавља административне послове за предмет, катедру или одсек.



21.6 

Pa.u.eo MeCTo: ACHCTEHT CA .r{OKTOPATOM 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: .r{oKTop Ha)'Ka. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: C.MHCao 3a HaCTaBHH H HaytIHO-HCTpa)KHBatIKH pa,n;.
3Ha11,e eHrrrecKor je3HKa.

3axTeBaHO HCKYCTBO: 3aXTeBH cy rrpoIIHCaHH 3aKOHOM o BHCOKOM o6pa30BaH,y H .u.pymM 
rrpoIIHCHMa KOjH ypeijyjy BHCOKO o6pa30BaH,e, Kao H CTaryTOM 
YHHBep3HTeTa y Eeorpa�, CTaryTOM <l>aKyrrTeTa H .u.pyrHM rrpoIIHCHMa 
Kojmrn ce ypeijyje cnma11,e capa� 3Ba11,a. 

OIIHC pa,ll.BHX 3a,1I.yjl(e11,a: 
- Yqecrnyje y HaCTaBHOM p� (pearrmauHja Be)l(OH H .u.pyrnx o6rrHKa HacTaBe, opraHH3aUHja rrpoBepa 3Haffia
cry.u.eHaTa, KOHCYJITaUHje ca cry.u.eHTHMa Herr) Ha OCHOBHml H MaCTep aKa,n;eMCKHM CTY.U.Hjai,,rn.
- IlOMa)l(e HaCTaBHHKY y H3Boije11,y HaCTaBHO-HaytIHor rrpoueca.
- Yqecrnyje y pearrmauHjH HayqHo-HcTpa)KHBaqKHX 3a,ll.aTaKa H rrpojeKaTa.
- 06aB.11,a aJ];MHHHCTPaTHBHe IIOCJIOBe 3a rrpe,ll.MeT, KaTe.u.py HJIH o.u.ceK.



21.7

Радно место: САРАДНИК У НАСТАВИ
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Студент мастер студија који је студије првог степена завршио са 

укупном просечном оценом најмање 8,5.

Захтевана додатна знања: Смисао за наставни и научно-истраживачки рад.
Знање енглеског језика.

Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о високом образовању и другим
прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима
којима се уређује стицање сарадничких звања.

Опис радних задужења:
- Учествује у наставном раду (реализација вежби и других облика наставе, организација провере знања
студената, консултације са студентима и сл) под непосредним руководством наставника на основним
студијама.
- Учествује у изради научно-истраживачких задатака и пројеката.
- Обавља административне послове за предмет, катедру или одсек.



21.8

Радно место: НАУЧНИ САВЕТНИК
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Доктор наука.
Захтевана додатна знања: Смисао за научно-истраживачки рад.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о научно-истраживачкој делатности и

другим прописима које доноси министарство надлежно за
научно-истраживачки рад, као и Статутом Универзитета у Београду,
Статутом Факултета и другим прописима којима се уређује стицање
научних звања.

Опис радних задужења:
- Учествује у изради предлога за краткорочне, средњорочне и дугорочне планове развоја у целини и у
појединим научним областима Факултета.
- Програмира и организује научна истраживања и усклађује рад у оквиру научноистраживачких
пројеката.
- Програмира, организује и непосредно руководи тимским истраживањима сложених садржаја у области
уже специјалности.
- Обједињује, анализира и тумачи резултате научних истраживања - самостално и са сарадницима.
- Припрема резултате за саопштавање и публиковање.
- Образује и усавршава научни подмладак.
- Учествује у извођењу последипломске наставе.
- Ментор је или члан комисије за оцену и одбрану докторских дисертација (ако испуњава посебне
услове).
- Учествује у комисијама за стицање звања.



21.9

Радно место: ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Доктор наука.
Захтевана додатна знања: Смисао за научно-истраживачки рад.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о научно-истраживачкој делатности и

другим прописима које доноси министарство надлежно за
научно-истраживачки рад, као и Статутом Универзитета у Београду,
Статутом Факултета и другим прописима којима се уређује стицање
научних звања.

Опис радних задужења:
- Учествује у изради предлога за краткорочне, средњорочне и дугорочне планове развоја.
- Програмира и организује истраживања из области уже специјалности.
- Програмира и усклађује рад код научноистраживачких пројеката.
- Непосредно руководи сложенијим истраживањима у области уже специјалности.
- Обједињује, анализира и тумачи резултате научних истраживања, самостално и са сарадницима.
- Припрема резултате за саопштавање и публиковање.
- Образује и усавршава научни подмладак.
- Учествује у извођењу последипломске наставе.
- Ментор је или члан комисије за оцену и одбрану докторских дисертација (ако испуњава посебне
услове).
- Учествује у комисијама за стицање звања.



21.10

Радно место: НАУЧНИ САРАДНИК
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Доктор наука.
Захтевана додатна знања: Смисао за научно-истраживачки рад.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о научно-истраживачкој делатности и

другим прописима које доноси министарство надлежно за
научно-истраживачки рад, као и Статутом Универзитета у Београду,
Статутом Факултета и другим прописима којима се уређује стицање
научних звања.

Опис радних задужења:
- Учествује у изради предлога за краткорочне, средњорочне и дугорочне планове развоја.
- Руководи и учествује у тимским научним истраживањима.
- Обрађује резултате научних истраживања и припрема за саопштавање и публиковање, самостално и у
тиму са сарадницима.
- Учествује у комисијама за стицање звања.
- Учествује у образовању и усавршавању млађих истраживача.
- Учествује у извођењу последипломске наставе.
- Ментор је или члан комисије за оцену и одбрану докторских дисертација (ако испуњава посебне
услове).
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Радно место: ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Мастер студије завршене са укупном просечном оценом најмање 

8; уписане докторске студије.

Захтевана додатна знања: Бављење научно-истраживачким радом.
Знање једног светског језика.

Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о научно-истраживачкој делатности и
другим прописима које доноси министарство надлежно за
научно-истраживачки рад, као и Статутом Универзитета у Београду,
Статутом Факултета и другим прописима којима се уређује стицање
истраживачких звања.

Опис радних задужења:
- Учествује у раду научноистраживачких тимова и извршава одређене истраживачке задатке.
- Усваја и уводи научне методе и технике.
- Обрађује добијене резултате научног истраживања и публикује научне радове.
- Анализира и интерпретира резултате научних истраживања у тиму са сарадницима.
- Учествује у усавршавању и стручном оспособљавању млађих истраживача и сарадника.
- Извршава научне и стручне задатке.
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Радно место: ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца:
Захтевана стручна спрема: Основне односно основне академске студије завршене са укупном

просечном оценом најмање 8 (осам).
Захтевана додатна знања: Бављење научно-истраживачким радом.

Знање енглеског језика.
Захтевано искуство: Захтеви су прописани Законом о научно-истраживачкој делатности и

другим прописима које доноси министарство надлежно за
научно-истраживачки рад, као и Статутом Универзитета у Београду,
Статутом Факултета и другим прописима којима се уређује стицање
истраживачких звања.

Опис радних задужења:
- Под руководством истраживача са научним звањем оспособљава се за научноистраживачки рад.
- Учествује у извршавању одређених научних и стручних задатака.
- Реализује програме као и теоријски и експериментални део последипломских студија.
- Учествује у анализи и обрађивању добијених резултата научног истраживања у тиму са сарадницима.
- Учествује у раду на развоју нових методолошких поступака у оквиру научноистраживачких задатака.
- Учествује у припреми и организовању лабораторијских и теренских истраживања.
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Pa.u.eo MeCTo: CAMOCTAJIHHCTPYlIHOTEXHlflKHCAPА�HHK3APA,l{
Y JIAEOPATOPHJAMA HJIH UEHTPHMA 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 13 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, односно специјалистичке академске студије)
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 пре 10. септембра 2005. године.

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 
-PYKyje anapamMa H 0,11.p)KaBa HX y HcrrpaBHOM CTaH.Y,
- Y cnyqajy KBapa Ha anapary .u.�aH je ,11.a rrpe rrpHMeHe 0,11.rOBapajyliHX rrocryrraxa Ha OTKJiaH.aH. y KBapa
o6aBeCTH meqia rra6opaTopHje,
-CaCTaBJI,a ,11.eTaThHO yrryTCTBO O HaqHHY rrpe,11.aBaH.a Y30paKa KOjH ce aHa.JIH3Hpajy H B0,11.H KH,Hry eBH,11.eHUHje
H3BpmeHHX aHa.JIH3a,
- BpIDH rrpHrrpeMy Y3opaKa 3a CHHMa11,e, rrpoBepaBa pacrnopJI,HBOCT, pacrnapa Y3opaK H rrpoHarraJH ycrroBe 3a
CHHMaH.e,
-�aje ,11.eJIJIHMffqHY HHTeprrpeTa-UHjy pe3ymaTa H BpIDH rrperpary no 6H6JIHoTeUH crreKrpa,
- 06aBJ1,a TeXHffqKe rrocrroBe Be3aHe 3a anapaTe Kao IDTO cy Kao Ha np. KarrH6pa-UHja HHcrp�IeHaTa, 3ro,1eHa
joHCKOr H3BOpa, 3MieHa KaT0,11.a H err.
- Yqecrnyje y H3Boije11,y rrpaKTffqHe HaCTaBe ca cry,11.eHTHMa Be3aHe 3a anapaTe Koje onc�yje,
-IlpHIIpeMa H crnH,11.ap,11.Hlyje pacTBope 3a rrorpe6e HaCTaBe H ,11.pyre rrorpe6e q>aKyrrTeTa,
- Ilp�a IIOMOli HaCTaBHHUHMa H capa.u.HH-UHMa y rrpHIIpeMH yrryTCTaBa 3a pa.u. cry,11.eHaTa Ha
eKcrrepHMeHTaJIHHM Be)K6aMa,
- Bo,11.H eBH,11.eHQHjy o IIOYpOillH,H xeMHKaJIHja H rra6opaTOpHjCKOr rrpH6opa,
- Yqecrnyje y npHrrper-.m TaKMffqe11,a H ,11.pyrHX BH,11.0Ba rrorryrrapIDa-UHje xer-.mje,
- H3BpmaBa H ,11.pyre nocrroBe no Harrory meqia rra6oparopHje, meqia Kare,11.pe.
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Pa.z.eo MeCTo: CTPYlIHOTEXHWIKH CAPА)UIIIK 3A PA.ZJ:
Y JIAEOPATOPHJAMA HJIH UEHTPHMA 

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 18

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Cpe,ZI.H,e oopa30Ba11,e y 'Ipaja11, y o� 4 ro�HHe. 

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa.Z.BHX 3a.z.yjl(e11,a: 
- lliBo� uerr0Ky1rny TeXHWiey rrpm1peM)' 3a eKcrrepHMeHTarrHe Be)l(oe, rrpe�aBa11,a H HCIIHTe.
- CTapa ce o CHao�eBaffiY rraoopaTOpHja rrpH6opoM, xeMHKaJIHjaMa, �eCTHJIOBaHOM BO�OM, HHC'Ip)'l',IeHTHMa,
arrapaTHMa H rra6opaTOpHjCKHM MaTepHjarroM.
- CTapa ce o TeKylieM o�p)l(aBaffiY rra6opaTOpHja, HCIIpaBHOCTH HHCTaJiauHja, HHBeHTapa, arrapaTa H
HHC'Ip)'l',IeHaTa.
- IlpHcycrnyje Be)l(6aMa H rrp�a TeXHHtIKY IIOMOil cry�eHTHMa.
- Ilo IIO'Ipe6H rrpHrrpe�rn, m�aje, rrperrre�a H eB�eHTHpa aHarrme.
- Ilp�a TeXHHtIKY IIOMOil Ha CBHM HaCTaBHHM, CyYptJHHM, TeXHHtIKHM H opraHH3auHOHHM IIOTpeOMia rrpH
KaTe�pH.
- 06aB.11,a H �pyre rrocrroBe no Harrory meqia KaTe�pe H rrpe�1ernor HaCTaBHHKa.



1 
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Радно место: ВИШИ  СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА 
РАД У ЛАБОРАТОРИЈАМА ИЛИ ЦЕНТРИМА

Шифра радног места: 
Група и подгрупа радних места: 
Платна група 
(вертикална класификација): 
Платни разред: 
Број извршилаца: 1 
Захтевана стручна спрема: Стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до две године. 

Захтевана додатна знања: 
Захтевано искуство: 
Опис радних задужења: 

- Изводи целокупну техничку припрему за експерименталне вежбе, предавања и испите.
- Стара се о снабдевању лабораторија прибором, хемикалијама, дестилованом водом,
инструментима, апаратима и лабораторијским материјалом.
- Стара се о текућем одржавању лабораторија, исправности инсталација, инвентара, апарата
и инструмената.
- Присуствује вежбама и пружа техничку помоћ студентима.
- По потреби припрема, издаје, прегледа и евидентира анализе.
- Пружа техничку помоћ на свим наставним, стручним, техничким и организационим
потребама при Катедри.
- Припрема и издаје студентима специфичне анализе за експерименталне вежбе основних и
мастер студија.
- Ради на атомском апосорпционом спектрометру (пламена и електротермијска техника) за
потребе студенских вежби на основним и мастер студијама.
- Обавља и друге послове по налогу шефа Катедре и предметног наставника.



21.16

Pa.u.eo MeCTo: CaMOCTa.JIHH ClpyqHOTeXHWII<H capa.z.HHK 3a Me�)'Hapo,11.Hy capa,n;.11,y 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 1 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, односно специјалистичке академске студије)
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 пре 10. септембра 2005. године.

3axTesaea .u.o.u.aTBa Jea11,a: 3Ha11,e eHrrrecKor je3HKa. 
3Ha11,e pa,11.a Ha pa�apy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 



Опис радних задужења:
- Планира, развија и организује програме и пројекте међународне сарадње.
- Координира израду пројектног предлога и развија циљ, очекиване резултате, утицај и друга питања
везана за пројектни предлог.
- Развија модел мониторинга, евалуација и дугорочне одрживости пројекта.
- Планира буџет пројекта.
- Организује повезивање и умрежавања са међународним организацијама и асоцијацијама.
- Организује припрему за успостављање билатералних и мултилатералних облика сарадње.
- Припрема и организује реализацију међународних споразума.
- Прати извршење међународних уговора и споразума, контролише поштовање рокова и координира
припрему извештаја.
- Континуално прикупља податке о позивима за међународне пројекте, односно за међународну сарадњу,
као што су, на пример, пројекти Европске уније (Horizon 2020, IPA, TEMPUS и др), НАТО пројекти,
пројекти билатералне/мултилатералне сарадње, или пројекти за које професорски или научни кадар
факултета покаже интересовање, преко шефа катедре или руководиоца центра.
- Преузима обавезу "контакт особе" Хемијског факултета према организаторима конкурса или сарадње и
одговоран је за податке које њима доставља.
- По потреби учествује на информативним скуповима или тренинг семинарима.
- Два пута годишње (током јануара и јуна) припрема свој програм рада у сарадњи са деканом и
продеканима, уз обавезу да се кроз сваки такав извештај изврши евалуација дотадашњих активности
Координатора и да се утврде приоритети или нови приоритети.
- По потреби припрема основне "инпут" податке о Универзитету и/или Факултету који чине општи део
документације неопходне за конкурсе или сарадњу, чиме се обезбеђује униформност и конзистентност
информација о свему па и о финансијама.
- Посебно води рачуна о информација које се односе на обавезе и интересе факултета као што су
финансијска или друга учешћа, режија (overheads), фиксни трошкови или услови са текућу, односно
финалну уплату. Неизоставно, за потребе већих пројеката, сагледава евентуалне захтеве за Пројектном
имплементацијоном јединицом (Project Implementation Unit - PIU) или Комитетом за управљање (Steering
Committee - SC), као и да постоји јасна информација о вођењу финансија и ко води финансије на пројекту
пре било какве одлуке Факултета да конкурише за пројекат или се укључи у међународну сарадњу било
ког другог облика.
- За сваки нови конкурс или новопонуђену сарадњу припрема информативни текст који упућује
запосленима, а посебно заинтересованима (руководиоцима ad hoc тимова за конкурисање на одређеним
пројектима).
- Преноси информације које прикупља са одговарајућих Интернет сајтова или информативних и тренинг
семинара.
- Помаже руководиоцима ad hoc тимова да припреме своју конкурсну документацију, али не тако што
креира целокупну документацију за тим, будући да се тај посао обавља у оквиру иницијалног тима који
намерава да конкурише на конкурсима или учествује у некој сарадњи.
- Никада не ради само за један пројектни или ad hoc тим, већ је на располагању свима на Факултету.
- Не може да учествује на пројекту у чијој је припреми учествовао, пре него што раскине радни однос са
Факултетом.
- Обавља и друге послове по налогу продекана за науку и међународну сарадњу и декана Факултета.
- За свој рад одговаран је продекану за науку и међународну сарадњу и декану Факултета.



21.17

Радно место: СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца: 1
Захтевана стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 

односно специјалистичке академске студије) 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 пре 10. септембра 2005. године. (Правни факултет).

Захтевана додатна знања: Знање рада на рачунару.
Знање енглеског језика.

Захтевано искуство: Најмање 5 (пет) година.
Опис радних задужења:
- Организује и координира рад стручних служби.
- Прати и проучава законе, прописе и стручну литературу која се односи на делатност и пословање
Факултета.
- Сачињава текстове општих аката Факултета.
- Учествује у припреми и изради уговора које закључује Факултет.
- Даје правна мишљења органима Факултета.
- Потписује појединачна акта Факултета, у складу са овлашћењем датим од декана.
- Координација и организација рада стручних служби.
- Стара се о законитости одлука органа Факултета и о законитости поступања стручних служби.
- Заступа Факултет, по овлашћењу Декана, у поступцима пред судовима, органима управе и трећим
лицима у правном промету.
- Присуствује седницама органа и тела на Факултету.
- Предлаже мере за унапређење организације рада стручних служби и свих запослених из редова
ненаставног особља.
- Подноси обједињени извештај о раду стручних служби.
- Обавља и друге послове по налогу декана Факултета.
- За свој рад одговаран је декану Факултета.



21.18

Pa.u.eo MeCTo: Ca.Mocramrn C1V11HOTeXHiftll(H canamrnK Ja CIYHHie H crvneHTCKa IIHTI1H,a-llled) CJIV)Koe 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 1 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, односно специјалистичке академске студије)
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 пре 10. септембра 2005. године.

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa,11.a Ha paqyeapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: HajMa11,e 5 (rrer) ro,11.HHa. 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 
OIIIIITH OIIHC rrocrra: 
- OpraHHJyje, KOOp,11.HHHpa H KOHrpOJIHIIIe H3Bprne11,e cry,11.eHTCKe CJIY)K6e.
- Ha,11.3Hpe pa,11. 3anocrreHHX y crry)K6H.
- OpraHHJyje H BpIIIH yrrHC cry,11.eHaTa CBHX HHBOa CT)',11.Hja.
- 0,11.roBapa 3a ,11.ocHjea yrrHCaHHX cry,11.eHara.
- 0,11.roBapa 33 TeXHffqKe IIOCJIOBe y Be3H ca yrrHCOM cry,11.eHaTa y IIIKOJICKY ro,11.HHy, 0,11.HOCHO ceMecrap.
- 0,11.rOBOpaH je 3a rrpHjeM HCIIHTHHX rrpHjaBa.
- 06paijyje ,11.0CHjea ,11.HIIJIOMHpaHHX cry,11.eHaTa H BpIIIH rrpHIIpeMY 3a H3pa.u.y ,11.HIIJIOMa.
- OpraHHJyje IIOCJIOBe y Be3H ca B0ije11,eM KH,Hre yrrHcaHHX H ,ll.HIIJIOMHpaHHX cry,11.eHaTa.
- 0,11.roBapa 3a raqeocr 06aBeII1Te11,a cry,11.eHTHMa H ,11.pyrHM 3aHHTepecoBaHHM JIHUHMa H3 ,11.erroKpyra rrocrroBa
Koje o6aBJI,a.
- 06aBJI,a H ,11.pyre IIOCJIOBe H3 ,11.0MeHa Cry,11.eHTCKe CJIY)K6e no HaJIOry ,11.eKaHa, rrpo,11.eKaHa 33 HaCTaBY H
ceKperapa <l>aeymera.
- 3a CBoj pa,11. 0,11.roBapa ceKperapy H ,11.eKaey <l>aKyJITeTa.
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Pa.u.eo MeCTo: BHIIIli C�HOTe)Q!Wil(H cap3,n;HHK 3a cry,n;Hje H cry,n;eHTCKa IIHT3H,a 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja):

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 1 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHO BHCOKO o6pa30BaH,e  y 06HMY 0,11. H3jM3H,e 240 ECIIE.

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3Ba11>a: 3H3H,e pa,11.3 Ha paqyHapy. 
3H3H,e eHrrrecKor je3HKa. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: H3jM3H,e 3 (TPH) ro,11.HHe pa,11.Hor HCKYCTB3 Ha o,11.roB3pajyliHM 
nOCJIOBH.Ma. 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKeH.a: 
OIIIIITH onHC nocrra: 
- 063B.11,3 CYpyqHy 3Ha.JIH3Y H3 CBoje Ha,11.Jie)KHOCTH H H3paljyje KOMIIJieKCHe H3Bemrnje, Ha OCHOBY ,ll.06HjeHor
Hanora H ,11.eq>HHHcaHe npoue,eype.
- IIpam crn11,e H npoyq3B3 nocrre,11.Hqe yrnpijeHor CTaH,a.
- CnpoB0,11.H KBaHTHTaTHBHe H KBaJIHTaTHBHe aHaJIH3e H npHnpeMa H3Bemrnje, HHq>OpMauHje H ,11.pyre CYpyqHe H
3Ha.JIHT�Ke MaTepHjarre.
- IIpHnpeM3 36HpHe H3Bemrnje Ha OCHOBY noje,ll.HH31IHHX eBH,11.eHUHja.
- .D:3je yrryTCTBa H np)')Ka CYpyqey noMoli 3aIIOCJieHHMa ca HCTOM Ha,11.Jie)l(HOCTH y HH)l(eM 3BaH, y HJIH
3aIIOCJieHHMa H CYp3HKaM3 ca KOjHM3 C3paljyje.
- IIpe,11.Jia)l(e 0,11.roBapajylie Mepe 3a Yffanpeije11,e noJIHTHKe y o,11.roB3pajylioj o6rracTH Ha ocHoBy H3paljeHHX
3Ha.JIH3a H H3BeIIITaja.

IIoce6aH onHc nocrr3: 
- Bo,11.H, qiopMHpa H crnp3 ce o ,11.ornjeHMa yrrHcaHHX cry,11.eHaT3.
- BpIIIH yrrHc ro,11.HHe H ceMeCYpa cry,11.eHmMa CBHX HHBOa CT)',11.Hja.
- 06paijyje npHjaBHe JIHCTOBe IIIB-20 H ,ll.OCT3B.11,a HX Perry6JI�KOM 33BO.U.Y 3a CTaTHCmey.
- Bo,11.H CTaTHCIBKY yrrHCa 33 OCHOBHe H nocrre,ll.HIIJIOMCKe CT)',11.Hje.
- II0,11.HOCH H3BeIIIT3je Ha noce6HHM o6pacu:m,ia H Ta6eJiaMa Perry6JI�KOM 3aB0,11.y 3a CTaTHCmey,
YHHBep3HTeT)', .rt:eKaey H Ha,11.Jie)l(HOM npo,11.eK3ffY.
- BpIIIH npHjeM HCIIHTHHX npHj3B3.
- YHOCH oqeHe O noJIO)l(eHHM HCnHTHMa H3 npHjaBa H HCnHTHHX cnHCKOB3 y Ma�e KH,Hre yrrHcaHHX
cry,11.eH3Ta.
- ll:3,11.aje ,11.0KYMeHTa Ha peBepc, 063B.11,3 nocrroBe OKO npoMeHe npe3HMeHa, H3paijyje ,ll.yrrJIHK3Te HH,11.eKca H
npoMeHe cry,11.HjcKor nporpaMa.
- ll:3paijyje YBepe11,a O noJIO)l(eHHM HCIIHmM3, yrrope,11.HOM CT)',11.Hp3H,Y, yrrHcy r0,11.HHe H ,11.p. no MOJI6aMa
cry,11.eH3Ta.
- 06paijyje ,11.ornjea ,ll.HIIJIOMHp3HHX cry,11.eH3Ta CBHX HHBOa CT)',11.Hja H BpmH npHnper-.iy 33 H3pa.u.y ,11.HIIJIOMa.
- Bo,11.H KH,Hry yrrHCaHHX, HCIIHCaHHX H ,ll.HnJIOMHp3HHX cry,11.eHaTa.
- Bo,11.H nOCTyrr3K 3a CMeIIIT3j cry,11.eHaTa y cry,11.eHTCKe ,11.0MOBe.
- Bo,11.H nOCTyrr3K KOHKypca 3a cry,11.eHTCKe Kpe,11.HTe H CTHneH,11.Hje Koje ,11.0,11.e.11,yje MmrncTapCTBO npoCBeTe,
HaYKe H TeXHOJIOIIIKOr p33Boja.
- 063BTh3 H ,11.pyre nocrroBe no Harrory meqia CJI)')K6e.
- 33 CBoj pa,11. o,11.roB3paH je meqiy CJI)')K6e.
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Pa.u.eo MeCTo: CTPYlIHOTEXHWIKH CAPA.)UH1K 3A CTY)U,LJE H 
CTY.r{EHTCKA IIHTAH,A 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 1 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Cpe,ZI.H,e o6pa30Ba11,e y 'Ipaja11, y o.u. 4 ro,ZI.HHe. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa,ZI.BHX 3a,ZJ.yjf(e11,a: 
OIIIIITH onHC nocrra: 
- EBH,ZI.eHTHpa, pa3BpCTaBa, ,ZI.HC'IpH6YHPa H apXHBHpa ,ZI.OKyMeHTaUHjy.
- Bo� nponHcaHe eBH,ZI.eHUHje no .u.eq>HHHCaHHM npoue.u.ypa.Ma pa.u.a.
- llipaijyje H H3,ZI.aje noTBp,ZI.e, YBepe11,a H .u.pyre ,ZI.OK)'MeHTe H3 CBoje Ha,ZI.Jle)KHOCTH.
- IlpHnpe�rn 36HpHe H3Bemrnja 3a .u.p)KaBHe opraHe HJIH no Harrory npemocTaBJI,eHHX, H3 noje,ZI.HHatJHHX
eBH,ZI.eHUHja, a Ha ocHoBy .u.eq>HHHcaHe CTPYKTYPe H3Bemrnja H npoue.u.ype norryffiaBa11,a.
- .rt:aje yrryTCTBa H np�a C'IpytIHY noMoli 3aIIOCJieHHMa ca HCTOM Ha,ZI.Jle)KHOCTH y HH)KeM 3BaH, y HJIH
JarrocrreHHMa H CYpaHKMia ca Kojmrn cap�yje.
IloceoaH onHc nocrra:
- BpmH yrrHc CT)',ZI.eHaTa CBHX HHBOa CT)',ZI.Hja.
- Bo�, q>opMHpa H crnpa ce o .u.ornjeHMa yrrHcaHHX cry.u.eHaTa.
- BpmH yrrHc ro�He H ceMeCYpa CT)',ZI.eHTHMa CBHX HHBOa CT)',ZI.Hja.
- 06paijyje npHjaBHe JIHCTOBe IIIB-20 H ,ZI.OCTaBJI,a HX Perry6JIHtIKOM 3aBO.U.Y 3a CTaTHCTHKY,
- Bo� CTaTHCTHKY yrrHCa 3a OCHOBHe H nocrre�OMCKe cry�je.
- Ilo�ocH H3BemTaje Ha noce6Hm1 o6pacumia H Ta6erraMa PerryorrHtIKOM JaBo.u.y 3a crnTHCTHKY,
YHHBep3HTeyY, .rt:eKaey H Ha,ZI.Jle)KHOM npo,ZI.eKaey.
- BpmH npHjeM HCIIHTHHX npHjaBa.
- YHOCH oueHe O noJIO)KeHHM HCnHTHMa H3 npHjaBa H HCnHTHHX cnHCKOBa y MaTHtIHe KH,Hre yrrHcaHHX
cry.u.eHarn.
- lli.u.aje .U.OK)'MeHTa Ha peBepc, o6aBJI,a nocrroBe oKo npoMeHe npeJHMeHa, mpaijyje .u.yrrrrHKaTe HH,ZI.eKca H
npoMeHe cry�jcKor nporpaMa.
- llipaijyje YBepe11,a O noJIO)KeHmI HCIIHTmrn, yrrope,ZI.HOM CT)'�pa11,y, yrrHcy ro,ZI.HHe H .u.p. no MOJIOMia
cry.u.eHarn.
- 06paijyje .u.ornjea �IIJIOMHpaHHX cry.u.eHarn CBHX HHBoa cry�ja H BpmH npHnpe�iy 3a mpa.u.y ,ZI.HIIJIOMa.
- Bo� KH,Hry yrrHCaHHX, HCIIHCaHHX H ,ZI.HnJIOMHpaHHX CT)',ZI.eHaTa.
- Bo� nocTyrraK 3a CMemTaj CT)',ZI.eHaTa y CT)',ZI.eHTCKe ,ZI.OMOBe.
- Bo� nocTyrraK KOHKypca 3a CT)',ZI.eHTCKe Kpe,ZI.HTe H CTHneH,ZI.Hje Koje ,ZI.O,ZI.e.JI,yje MmrncrnpcTBO npoCBeTe,
HaYKe H TeXHOJIOillKOr pa3Boja.
- .D:aje 06aBemTe11,a cry.u.emmrn H .u.pyrnM 3aHHTepecoBaHHM JIHUHMa H3 .u.erroKpyra nocrroBa Koje o6aBJI,a.
- 06aBJI,a H .u.pyre nocJIOBe no Harrory meq>a CJIY)K6e.
- 3a CBoj pa.u. o.u.roBapaH je meq>y CJIY)K6e.
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Pa,11,Ho MecTO:  ДИПЛОМИРАНИ БИБЛОИОТЕКАР - ШЕФ БИБЛИОТЕКЕ

ll.Imf>pa pa,11,Hor MecTa: 

fpyrra H no�yrra pa,11,HHX Mecrn: 

IInarna rpyrra (BepmKaJIHa 

KJiaCHq>HKaUHj a): 

IIJiaTHH pa3pe,n;: 

Epoj H3BpmHJiaua: 1 

3axreBaHO HCKYCTBO: HajMa.H,e 1 ro,n;HHa pa,n;a y 6H6JIHOTeUH.  

3axreBaHa ,n;o,n;arna 3Ha11,a: Pa,n; Ha paqYHapy, 
3Ha.H,e je,n;Hor CTPaHor je3HKa, 
IIoJIO)KeH CTpyqHH HCIIHT H CTeqeHO 3Ba.H,e y CKJia,n;y ca nponHCHMa 
KOjHMa ce ypeljyje OHOJIHOTe�o-HHq>OpMaUHOHa ,n;eJiaTHOCT. 

3axreBaHa crpyqHa cnpeMa: BHCOKO o6pa30Ba11,e: 
- Ha cry,n;Hja.Ma ,n;pyror CTeneHa (MacTep aKa,n;eMcKe cry,n;Hje, MacTep
CTPYKOBHe cry,n;Hje, 0,11,HOCHO cneUHjaJIHCT�Ke aKa,n;eMCKe cry,n;Hje)
no npoIIHcy KojH ypeljyje BHCOKO o6pa30Ba11,e noqeB o,n; 10.
cemeM6pa 2005. ro,n;HHe;
- Ha OCHOBHHM cry,n;Hja.Ma y Tpaja.H,y o,n; HajMa.H,e qempH ro,n;HHe no
nponHcy KojH je ypeljHBao BHCOKO o6pa30Ba11,e до 10. cemeM6pa
2005. ro,n;HHe. 

Onec pa.i:.eex 3aizyacea.a: 

- BpIDH mrpa,ll.H, Y, YHanpeljeH,e H pa3BOj OHOJIHOTe�e H HHq>OpMauHoHe ,n;eJiaTHOCTH H 3amTHry
6H6JIHOTe�e rpalje. 

- IIpe)];Jla)Ke Mepe 3a YHarrpeljHBaH,e ,n;enamocm H 6H6JIHoTeqKo-HHq>opMaUHOHor rncTeMa.
- <l>opMHpa H O,ll;p)KaBa pen03HTOpHj)l?vI )];HIIJIOMCKHX, MaCTep H ,ll;OKTOpCKHX pa,n;oBa, Kao H CBHX HayqHHX

H HaCTaBHHX pe3YJITaTa ca aq>HJIHjaUHjOM XeMHjCKOr q>aKYJITeTa. 
- .AHaJIH3Hpa norpe6e 3arrocrreHHX 3a CTPyqHOM JIHTeparypoM.
- .D:eq>HHHme noJIHTHKY Ha6aBKe H CTPYKTYPHpaH,e q>OH,n;OBa 6H6JIHOTeKe.
- }fapaljyje H YHaIIpeljyje CHCTeM KaTaJiora H CHCTeM KJiaCHq>HKaUHje.
- BpIDH KaTaJIOrH3aUHjy crpyqHe JIHTeparype H ypeljyje Kararrore H ,n;pyre HHq>OpMaUHOHe HHCip)l?vieHTe.
- 1-kTPa�je H caKyrrJI,a 6H6JIHOTeKaqKy rpaljy.
- Ycrr�yje KOpHCHHKe.
- qYBa q>OH,n;OBe 6H6JIHOTeKe.
- Bo,n;H pa�a O o,n;roBapajylieM TpeTMaHY H 3amTHTH apXHBCKe rpalje H apXHBCKe ,ll;OeyMeHTaUHje

XeMHjCKOr q>aKYJITeTa y CKJia,n;y ca npaBHJIHMa ApXHBa Cp6Hje H y  OOaBJI,a.H,y OBHX nocrroBa ocrnapyje 
Henocpe,n;Hy capa,ll.H, y ca ApXHBOM Cp6Hje. 

rpalje. 
- Bo,n;H pa�a O npaBOBpeMeHoj TeXHWIKoj H KOH3epBaTOpCKO-pecrnypaTOpCKOj 3aIIITIITH 6H6JIHOTeqKe

- Ha6aBJI,a 6H6JIHOTeqey rpaljy y CKJia,n;y ca O,ll;JIYKaMa PYKOBO,ll;HJiaua
HayqHOHCTpa)KHBa� npojeKaTa. 

- Ocrnapyje Meljy6H6JIHoTeqKy cap,n;a11,y.
- 06aBJI,a H ,n;pyre nocrroBe no Hanory npo,n;eKaHa 3a HaYKY H MeljYHapo,n;Hy capa,n;H, y H ,n;eKaHa

<l>aKYJITeTa. 
- 3a CBoj pa,n; o,n;roBapaH je npo,n;eKaey 3a Hayey H MeljYHapo,n;Hy capa,ll.H, y H ,n;eKaHY <l>aKYJITeTa.
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Pa,ZUIO MeCTO: CTPYlIHOTEXHWIKH CAPA)UIHK 3A PA.I{ Y ElffiJIHOTEUH 

ll.Imf>pa pa,ZUior Mecra:

fpyrra H IIOWJ)yrra pa,ZUIHX Mecrn: 

IInarna rpyrra 

(BepmKaJIHa KJiaCHq>HKaIU1ja): 

IIJiaTHH pa3pe,n;: 

Epoj H3BpmHJia�a: 1 

3axreBaHa crpytrna crrpeMa: Cpe,n;11,e o6pa30Ba11,e y rpaja11,y o,n; 4 ro,n;HHe. 

3axreBaHa ,n;o,n;aTHa 3Ha11,a: 3Haffie pa,n;a Ha paqyHapy. 
lIOJIO)KeH CTp)'11HH HCIIHT H creqeHO 3Baffie y CKJia,n;y ca rrpoIIHCHMa 
KOjHMa ce ypeijyje 6H6JIHOTe�O-HHq>OpMaIUIOHa )];eJiaTHOCT. 

3axreBaHO HCKYCTBO: HajMaffie 9 MeceuH pa,n;a y 6H6JIHoTeUH. 

Onec pa.i:.eex 3aizyacea.a: 

- Bo,ZUI ,n;oKyMeHTa!UljY, eBH,n;eHTHpaH,e H o6pa,n;y rp�e, aHKempa11,e H aHaJIH�o-cramc� o6pa,n;y
IIO,ll;aTaKa. 

- Pa3BpCTaBa Ha6aBJ1,effY 6H6JIHOTe�y rp�y, rrpoBepaBa Kp03 HHq>OpMaTHBHO-peqiepaJIHe HHCip)'lvieHTe
H MaraIU1He. 

- YqecTByje y 6H6JIHorpaq>cKoj H aHaJIHTffqKOj o6pa,n;H.
- YqecTByje y qiopMHpa11,y H O,ll;p)KaBaH,y HHq>OpMaIUIOHO-peqiepaJIHHX HHCTpYMeHaTa H KaTaJIOra.
- YqecTByje y IIOCJIOBHMa HHq>OpMHCaffia KOpHCHHKa o 6H6JIHOTe�oj rpaijH.
- HHBeHTapHme, CHrHHpa, CMemTa H m,n;aje 6H6JIHOTeqKy rp�y.
- Bo,ZUI CTaTHCTHKY H eBH,n;eHIU1jy o 6H6JIHOTeqKoj rp�H.
- ycn�yje KOpHCHHKe 6H6JIHOTeKe, crnpa ce O ycJIOBHMa 3a H,HXOB HeCMeTaH pa,n; H rrpoBepaBa

HCIIpaBHOCT BpalieHe 6H6JIHOTe�e rp�e. 
- 06aBJI,a IIOCJIOBe Ha O,ll;rOBapajylieM IpeTMaffY H 3amTHTH apXHBCKe rpaije H apXHBCKe ,ll;OK)'lvieHTaIU1je

XeMHjCKOr q>aKyJITeTa y CKJia,n;y ca rrpaBHJIHMa ApXHBa Cp6Hje. 
- 06aBJI,a H ,n;pyre rrornoBe no Hanory rrpo,n;eKaHa 3a HaYKY H MeijYffapo,n;Hy capa,n;11, y H ,n;eKaHa

<l>aKyrrrern. 
- 3a CBOj pa,n; O,ll;rOBapaH je шефу библиотеке

1 
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Pa.u.eo MeCTo: PYKOBO)U{JIAU <DHHAHCHJCKHX H PA qYHOBO.IJ:CTBEHHX 
IIOCJIOBA 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 1 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHO BHCOKO o6pa30BaH.e y 06HMY 0,11. HajMaH,e 240 ECIIE.

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa,11.a Ha paqyeapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 
- OpraHHJyje, KOOp,11.HHHpa H KOHrpOJIHIIIe H3Bprne11,e qlHHaHCHjCKHX H paqyHOB0,11.CTBeHHX IIOCJIOBa.
- PYKoBO.U.H crpyqHHM eKOHOMCKHM 11ocrr0BHMa.
- PYKoB0,11.H IIOCJIOBHMa y OKBHpy q>HHaHCHjCKe CJIY)K6e.
- Pa3BHja, ,11.eq>HHHIIIe H KOOp,11.HHHpa 11pHIIpeMy q>HHaHCHjCKHX IIJiaHOBa.
- Koop,11.HHHpa H3paA)' H 11pHIIpeMY q>HHaHCHjCKHX H3BeIIITaja.
- Capaljyje ca opraHHMa KOHrporre, oMoryliaBa YBH,11. y 11ocrr0Ba11,e, 11p)')Ka 11orpe6Ha 06aBeII1Te11,a H 11ocT)'Ila 110 
11pHMe,11.6aMa y CKJia,11.Y ca Ba)KellHM 11pOIIHCHMa.
- .D:oHOCH O,ll.JIYKe O Ha� pearrH3aUHje q>HHaHCHjCKOr H paqyHOB0,11.CTBeHor IIOCJIOBaH,a.
- Ilpam 11paBHe 11po11Hce H3 CBoje o6rracm H 0,11.roBapa 3a 3aKOHHTOCT IIOCJIOBaH,a y CBOM ,11.0Meey.
- Koop,11.HHHpa H3paA)' OIIIIITHX H 11oje,11.HHaqHHX aKaTa y Be3H ca q>HHaHCHjCKO paqyHOB0,11.CTBeHHM IIOCJIOBHMa H
,11.aje MHIIIJ1,e11,e o H,HMa.
- Koop,11.HHHpa H3paA)' q>HHaHcHjcKHX 11perrre,11.a, aeaJIHJa H H3BeIIITaja.
- Pa,11.H H ,11.pyre 11ocrr0Be 110 Harrory ceKperapa H ,11.eKaHa <l>aKyJITeTa.
- 3a CBoj pa,11. 0,11.roBopaH je ,11.eKaHy H 11po,11.eKaey 3a q>HHaHCHje.

Најмање 5 година радног искуства на одговарајућим пословима
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Радно место: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца: 1
Захтевана стручна спрема: Стечено високо образовање на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ.  

Захтевана додатна знања: Знање рада на рачунару.
Захтевано искуство:
Опис радних задужења:
- Планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова.
- Развија, припрема и предлаже финансијске планове.
- Развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК).
- Даје стручна мишљења и процесу израде финансијских планова.
- Прати правне прописе и прати финансијске аспекте реализације уговора.
- Прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за
унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области делокруга рада.
- Припрема извештаје, финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за
финансијско-материјално пословање.
- Води аналитичко књиговодство основних средстава.
- Води аналитичко књиговодство алата и ситног инвентара.
- Учествује у пословима годишњег пописа заједно са члановима одговарајуће комисије.
- Води евиденцију и обрачун ПДВ-а у складу са Законом.
- Контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама.
- Даје стручна мишљања у вези са финансијксим и рачуноводственим пословима.
- Обавља и друге послове по налогу шефа Службе.
- За свој рад одговоран је шефу Службе.

Најмање 3 године радног искуства на одговарајућим пословима



21.25

Pa.u.eo MeCTo: )]JilIJIOMllP AHH EKOHOMHCT A 3A <l>HHAHCHJC KO-
PAqYHOBO�CTBEHEITOCJIOBE 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHO BHCOKO o6pa30BaH.e Ha OCHOBHHM aKa,11.eMCKHM CT)',11.HjaMa y 
06HMY 0,11. HajMaH,e 240 ECITE. ,

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa,11.a Ha paqyeapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 
- llipaijyje npoo.e,zzype q>HHaHCHjCKHX H paqyBOB0,11.CTBeHmc nocrroBa.
- IlpHnpe�rn no,11.aTKe H np)')Ka no,11.pilII<y y mpa,11.H q>HHaHCHjCKemc IIJiaHOBa.
- llipaijyje npoo.e,zzype 3a q>HHaHCHjCKO yrrpaBJLaH,e H KOHrpOJIY (<l>YK).
- Ilpam npaBHe npoIIHce H npam q>HHaHCHjcKe acrreKTe pearrH3aIJ.Hje yroBopa.
- Ilpam cra11,e, crrpoBO.U.H crpyqee aHarrme, HCIIHT)'je HHq>opMaIJ.Hje H aearrH3Hpa aKTe H npHnpeMa H3Bemrnje
0 q>HHaHCHjCKHM H paqyBOB0,11.CTBeHHM IIHTaH.a H3 o6rraCTH ,11.erroKpyra pa.u.a.
- IlpHnpe�rn peqiepaTe 3a IIJialia11,e no npoq>aKrypaMa (q>aKTYPaMa) ,11.06aB31,aqa Koje ca,11.p)l(e napaqi

JIHKBH,11.aTopa Kao ,ll.0Ka3 .u.a je ,11.0K�IeHT q>HHaHCHjCKH HCIIpaBaH.
- BpmH erreKrpoHcKo IIJialia11,e 3a cBe HCIIJiaTe ca no,11.paqyea <l>aKyrrTeTa.
- HcnoCTaBJI,a npoq>aKrype (q>aKTYPe) H npaTH HaIIJiary HCTillC.
- CacTaBJI,a nperrre.u. cra11,a HMieHcKHX cpe,11.cTaBa no BpcrnMa Ha Kpajy cBaKor Meceo.a H ,11.ocraB31,a meqiy
CJl)')K6e.

- 06aBJ1,a CBe nocrroBe ,11.eBH3HOr nocrroBaH,a y CKJiaA)' ca 3aKOHOM O ,11.eBH3HOM nocJIOBaH.y.
- IlpHKyrrJI,a H cpeijyje no,11.aTKe 3a mpaA)' H3Bemraja, q>HHaHrnjcKHX nperrre,11.a H aHa.JIH3a, CTaTHCTffqKe H
OCTarre H3Bemraje Be3aHe 3a q>HHaHCHjCKO -MaTepHjaJIHO nocrroBaH,e.
- lli,11.aje nyrne Harrore 3a rryr0Ba11,a y JeMJI,H H HHocrpaHcTBy H BpmH o6paqye HCTmc HaKOH o6aBJ1,eH0r rryra.
- 06aB31,a H ,11.pyre nocrroBe no Harrory meqia CJl)')K6e.
- 3a CBoj pa,11. 0,11.roBapa meqiy Crry)l(6e.

Најмање 3 године радног искуства на одговарајућим пословима



21.26 

Pa.z.eo MeCTo: CAMOCTAJIHH <DHHAHCHJCKO-PA qYHOBO.D:CTBEHH 
CAPA,n:HHK 

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHO BHCOKO o6pa30Ba.H,e Ha OCHOBHHM aKa;:J;eMCKHM CT)')];HjaMa y 
06HMY OJ]; HajMaH,e 180 ECIIE, OCHOBHHM CTPYKOBHHM CT)')];HjaMa,
O)];HOCHO Ha CT)')];HjaMa y 'Ipaja11,y )];O )];Be rO)];HHe.

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa.l];a Ha paqyeapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa.Z.BHX 3a.z.yjl(e11,a: 
- IlpHI<yII.J1,a, ypeijyje H rrpm1peMa rro.l];aTKe 3a H3paA)' qmHaHcHjcKHX aHarrHJa, H3BeIIITaja H rrpojeKaTa.
- IIpoBepaBa HCIIpaBHOCT q>HHaHCHjCKO-paqyHOBO)];CTBeHHX o6pa3aua.
- BpIIIH 6HJiaHCHpa11,e rrpHXo.l];a H pacxo.l];a (Meceqeo, KBaprnnHo H ro.l];HilIH,e).
- BpIIIH 6HJiaHCHpa11,e II03HIJ.Hja 6HJiaHca crn11,a.
- llipaijyje )];OKyMeHTaD.Hjy 3a IIO)];HOilleH,e rropeCKHM CJI)l)K6aMa H .ll:pyrHM rrpOIIHCHMa ycTaHOB.JI,eHHM
opraHHMa H CJI)l)K6aMa.
- Bo)];H eBHJ];e�Hje O peaJIH30BaHHM q>HHaHCHjCKHM IIJiaHOBHMa H rrpHMe11,yje yCBojeHH KOHTHH IIJiaH.
- IlpHrrpe�rn H o6paijyje rro.l];aTKe 3a q>HHaHCHjcKe rrperrre.l];e H aHaJIH3e, crnTHCTffqKe ocrane H3Bemrnje Be3aHe
3a q>HHaHCHjCKO-MaTepHjaJIHO IIOCJIOBaH,e.
- IlpHrrpe�rn IIO.l];aTKe, H3Bemrnje H HHq>OpMaIJ.Hje O q>HHaHCHjCKOM IIOCJIOBaH,y.
- Ilpam rrpoIIHce H BO.ll:H eBHJ];eHUHjy H3MeHa rrporrHca H3 .l];erroKpyra pa.l];a.
- Bo)];H eBHJ];e�Hje H3 .l];eJIOKpyra pa.l];a H H3BeillTaBa O H3BpmeHHM aKTHBHOCTHMa.
- llipaijyje .l];erroBe Hauprn aKarn H3 .l];erroKpyra pa.l];a.
- KoHmpa H KH,IDKH CBe KH,HrOBO)];CTBeHe rrpoMeHe.
- YqecTByje y cpaB11,e11,y IIO.l];aTaKa H3 IIOMOilHHX KH,Hra ca CTaH,eM y rrraBHOj KH,H3H.
- Ilpam .l];ocrrerre o6aBe3e H IIO'Ipa)l(HBa11,a.
- HcrrocTaB.JI,a HOC o6pacue H BpmH ycarrramaBa11,a ca KyrrUHMa H )];06aB.J1,a11HMa.
- 06aB.J1,a H .ll:pyre rrornoBe no Harrory meqia CJI)l)K6e.
- 3a CBoj pa.I]; o.l];roBopaH je meqiy CJI)l)K6e.

Најмање 3 године радног искуства на одговарајућим пословима



21.27

Pa.u.eo MeCTo: PE<I>EPEHT 3A <I>HHAHCHJCKO-
PAqYHOBO�CTBEHEITOCflOBE 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Cpe,ZI.H,e o6pa30Ba11,e y 'Ipaja11, y o.u. 4 ro.u.HHe. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa,ll.BHX 3a,lJ.yjl(e11,a: 
- Ilp)')Ka TeXHHtIKY no.u.pmKy y npm1pe�m noje�aqmrx aKarn.
- Ha�Hpe npHjeM H BpillH KOB'IpOJIY q>opMa.JIHe HCIIpaBHOCTH KH,HrOBO,ll.CTBeHIIX HCIIpaBa.
- 06paqyHaBa 3apa.u.e, HaKHa.u.e rryTHHX H .u.pyrHX TpOIDKOBa, XOHOpape H OCTaJia ,ll.aBaH,a 3aIIOCJieHHMa HJIH 
yroBOpHO aHra)l(OBaHHM JIHIU™a.
- IlpHnpe�rn H o6paljyje .u.oK)'MeHTaIU1jy 3a HCIIJiary 3apa.u.a, HaKHa,n;a 3apa.u.a H .u.pyrmc npmrn11,a pa,ll.HHKa.
- IlpHnpe�rn CBY nponHCaHy ,ll.OK�IeHTa.QHjy 3a no,ll.Home11,e IlopecKoj yrrpaBH H .U.PyrHM, npoIIHCHMa
ycTaHOBJI,eHHM opraHHMa H CJI)')K6aMa.
- BpmH ycarrramaBa11,e ca rnaBHOM KH,HrOM CBHX KOHTa 3a oopaqyH 3apa.u.a, HaKHa.u.a 3apa.u.a H .u.pyra npHMaffia.
- KoHTHpa ,ll.OK�IeHTa.QHjy Koja HHje OOyxBalieHa ayTOMaTCKOM o6pa,n;oM.
- KOB'IpOJIHille eBH,ll.eHmpa11,e nocJIOBHHX npoMeHa y nocJIOBHHM KH,HraMa H eBH,ll.eH.QHjaMa.
- Bo,ll.H nponHCaHe eBH,ll.eH.QHje.
-Ilpam m�mpHBaffie o6aBeJa no ornoBy nope3a Ha .u.ooHT.
- llipa�yje MeceqHe H3Bemrnje O ,ll.OK)'MeHTa.QHjH H O,ll.rOBOpaH je 3a H,HXOBY rnqHOCT.
- 0,ll.Jla)l(e, qyBa H apXHBHpa paqyHOBO,ll.CTBeHe HCIIpaBe y CKJia.u.y ca npoIIHCHMa.
- �ypHpa no.u.aTKe y O,ll.rOBapajyliHM 6a3aMa.
- Yqecrnyje npH mpa,ll.H nepHO.U.HtIHor H ro.u.HIDH,er o6paqyHa.
- AHa.rrH3Hpa crn11,e H H3BemTaBa Henocpe,ll.Hor PYKOBO.U.HO.Qa o yoqeHHM rpemKa�rn.
- 06aBJI,a H .u.pyre nornoBe no Ha.rrory meq>a CJI)')K6e.
- 3a CBoj pa.u. o.u.roBapaH je meq>y CJI)')K6e.



21.28

Pa.u.eo MeCTo: CJIY)l(EEHHK 3A JABHE HAEABKE 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja):

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Високо образовање  y 06HMY 0,11. HajMaH,e 240 ECIIE, Macrep
aKa,11.eMCKHM CT)',11.HjaMa,  cry,11.HjaMa y rpaja11,y 0,11. HajMa11,e qempH 
ro,11.HHе по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: CrpyqHH HCIIHT 3a C.JIY)K6eHHKa 3a j aBHe Ha6aBKe. 
3Ha11,e pa,11.a Ha paqyeapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 
- Ilpm1pe�rn ro,11.HIDH,e IIJiaHOBa jaBHHX Ha6aBKH.
- IlpHI<yII.J1,a, ypeijyje, npm1peMa H KOHrpOJmme no,11.aTKe Heonxo,11.He 3a crrp0Boije11,e jaHHX Ha6aBKH.
- IlpHnpe�rn yroBope o pea.lIH3aQHjH Ha6aBKH H jaBHHX Ha6aBKH.
- Ilpam npaBHe npoIIHce m o6rracTH jaBHHX Ha6aBKH.
- CnpoB0,11.H crpyqee aHa.JIH3e, HCIIHryje HHq>opMaUHje H aHarrH3Hpa aKTe H npe,ll.Jla)l(e Mepe 3a yeanpeij11,e11,e
KOMepuHjaJIHHX IIOCJIOBa H IIOCJiaBa jaBHHX Ha6aBKH.
- ll:3paijyje noje,11.HHaqHe H onIIITe aKTe, npoue.u.ype H ynyTCTBa 3a H,HXOBY npHMeey.
- CnpoB0,11.H nocrynке jaBHих Ha6aBKи.
- IlpHnpe�rn H3BeIIITaje o crrp0Boije11,y jaBHHX Ha6aBKH.
- Bo,11.H eBH,11.eHUHje o pearrmoBaHHM nocT)'IIUHMa jaBHHX Ha6aBKH.
- 06aB.11,a H ,11.pyre nocrroBe no Harrory meqia C.JIY)K6e.
- 3a CBoj pa,11. 0,11.roBopaH je meqiy C.JIY)K6e.

Најмање 3 године радног искуства на одговарајућим пословима



21.29

Pa.u.eo MeCTo: MArAUHOHEP 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 4 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Cpe,ZI.H,e oopa30Ba11,e y 'Ipaja11, y o.u. 4 ro.u.HHe. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa.u.a Ha paqyHapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,ll.BHX 3aJwjKe11,a: 
- IlpHMa H CKJia,ll.HIIITH pooy y MaraUHH.
- llHJ.u.aje po6y H3 MarauHHa.
- qYBa, KJiaCHq>HKyje, eBH,ll.eHmpa H o.u.roBapa 3a ycKJia.u.mrrreHY po6y, npeMa HaMeHH, poKOBHMa 'Ipaja11,a,
caHHTapHHM, 6e36e,ll.HOCHHM H .u.pyrnM yrnoBHMa 3a CKJia,ll.HIIITeH,e.
- KOH'IpOJIHIIIe CTaffie 3aJIHXa CBHX BpCTa CKJla,ll.HIIITeHHX po6a.
- Yqecrnyje y H3pa,ll.H IIJiaHOBa HaOaBKH pa,n;H IIOfiYH,aBaffia MarauHHa.
- Bo,ll.H npOIIHCaHY ,ll.OKyMeHTaII.Hjy 3a npaBHJIHO H ype,ll.HO MaraIJ.HHCKO IIOCJIOBaH,e.
- Bpnm cpaBH,HBaH,e CTaH,a MarauHHa ca KH,HrOBO,ll.CTBeHOM aHaJIHTHKOM.
- Bpnm H3.U.aBaffie xeMHKaJIHja, crnKJia H .u.pyror MaTepHjaJia cry.u.eHmMa H JanocJieHHMa Ha <l>aKYJITeyY.
- Bo,ll.H ,ll.HeBHY eBH,ll.eHIJ.Hjy O npHjeMy H y'IpOillKY xeMHKaJIHja, JiaoopaTOpHjCKOr CTaKJia H .u.pyror MaTepHjaJia
ayTOMaTCKOM o6pa,ll.OM IIO,ll.aTaKa.
- Bo,ll.H 6pHry O BO,ll.OHHK-cyJiq>H,ll.HHM cooaMa H IIOC'IpOjeH,HMa 3a npOH3BO,ZI.H,Y .u.eMHHepaJIH30BaHe BO,ll.e.
- Bpnm cpe�HBa11,e MarauHHa npeMa BpcrnMa xeMHKaJIHja H Jia6opaTOpHjcKor CTaKJia.
- 06aB.11,a H .u.pyre IIOCJIOBe no HaJIOry PYKOBO,ll.HOUa MarauHHa H meqia CJIY)l(Oe.
- 3a CBOj pa.u. O,ll.roBopaH je PYKOBO,ll.HOey MaraUHHa H meqiy CJIY)l(Oe.



21.30

Pa.u.eo MeCTo: МАГАЦИОНЕР - II.IE<l> МАГАЦИНА
llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Cpe,ZI.H,e oopa30Ba11,e y 'Ipaja11, y o.u. 4 ro.u.HHe. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa.u.a Ha paqyHapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,ll.BHX 3aJwjKe11,a: 
- IlpHMa H CKJia,ll.HIIITH pooy y MaraUHH.
- llHJ.u.aje po6y H3 MarauHHa.
- qYBa, KJiaCHq>HKyje, eBH,ll.eHmpa H o.u.roBapa 3a ycKJia.u.mrrreHY po6y, npeMa HaMeHH, poKOBHMa lpaja11,a,
caHHTapHHM, 6e36e,ll.HOCHHM H .u.pyrnM yrnoBHMa 3a CKJia,ll.HIIITeH,e.
- KOHlJ)OJIHIIIe CTaffie 3aJIHXa CBHX BpCTa CKJla,ll.HIIITeHHX po6a.
- Yqecrnyje y H3pa,ll.H IIJiaHOBa HaOaBKH pa,n;H IIOfiYH,aBaffia MarauHHa.
- Bo,ll.H npOIIHCaHY ,ll.OKyMeHTaII.Hjy 3a npaBHJIHO H ype,ll.HO MaraIJ.HHCKO IIOCJIOBaH,e.
- Bpnm cpaBH,HBaH,e CTaH,a MarauHHa ca KH,HrOBO,ll.CTBeHOM aHaJIHTHKOM.
- OpraHHJyje pa.u. y MarauHffY.
- MaTepHjaJIHO O,ll.roBapa 3a IIOlpOillHH MaTepHjaJI, xeMHKaJIHje, Jia6opaTOpHjCKO CTaKJIO, KaHUeJiapHjCKH
MaTepHjaJI, MaTepHjaJI 3a XHrHjeHY H .u.p.
- O.u.roBapa 3a CHa6,ll.eBeHOCT MarauHHa xeMHKaJIHjaMa H Jia6opaTOpHjCKHM CTaKJIOM.
- Bpnm npHjeM H H3,ll.aBaffie xeMHKaJIHja, JiaoopaTOpHjCKOr CTaKJia H .u.pyror MaTepHjaJia y CKJla,ll.y ca 3aKHCKHM
npOIIHCHMa.
- Bpnm MeCeqffO cpaB11,e11,e q>HHaHCHCKOr CTaffia aHaJI�e eBH,ll.eHII.Hje MarauHHa ca rJiaBHOM KH,HrOM.
- 06aB.11,a H .u.pyre nornoBe no HaJiory meqia CJIY)K6e.
- 3a CBoj pa.u. o.u.roBopaH je meqiy CJIY)K6e.



21.31 

Pa.z.eo MeCTo: CAM OCT AJIHH CTPYlIHOTEXHWIKH CAPA)UIHK 3A OCT AJIE 
�JIATHOCTH- IIIecp CJIY)l(Oe 3a rrpaBHe Ka,z:i;poBCKe H OIIIIITe IIOCJIOBe 

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Високо образовање:  на студијама другог степена, (правни 
факултет)  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 пре 10. септембра 2005. године.

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa,z:i;a Ha paqyHapy. 
3Ha11,e eHrnecKor je3HKa. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: HajMa11,e 5 (rrer) ro,ll;HHa. 

0IIHC pa.Z.BHX 3aJwjKe11,a: 
- OpraHmyje, KOOp,ll;HHHpa H KOHrpOJIHIIIe H3Bprne11,e rrpaBHHX, Ka,ll;pOBCKHX H a,ll;MHHHCrpaTHBHHX IIOCJIOBa.
- OpraHmyje, KOOp,ll;HHHpa H KOHrpOJIHIIIe qyBaH,e Ka,ll;pOBCKe ,ll;OeyMeHTaQHje H Ka,ll;pOBCKHX eBH,z:i;eHIJ.Hja.
-OpraHH3yje H rrpam rrocryrrKe 3a H36ope y Hcrpa)KHBa�a H HayqHa 3BaH.a.
- 06e36e�yje rrpaBey rroMoli 3a ,z:i;eKaHa, rrpo,z:i;eKaHe H me 3arrocJieHe Ha 4>aKyJITery.
- Pa3BHja, ,z:i;e4>HHHII1e H KOOp,ll;HHHpa rrpHIIpeMy rrporpaMa H IIJiaHOBa pa,z:i;a H3 06Jiacm rrpaBHHX, Ka,z:i;poBCKHX H
a,11,MHHHCrpaTHBHHX IIOCJIOBa.
- Koop,ll;HHHpa mpaA)' 4>HHaJIHHX H3BeIIITaja.
- OpraHmyje, KOOp,ll;HHHpa H KOHrpOJIHIIIe H3Bprne11,e OIIIIITHX IIOCJIOBa.
- .rt:oHOCH O,ll;JIYKe O Ha� peaJIH3aUHje rrpaBHHX, Ka,z:i;poBCKHX H a.ZU,IHHHCrpaTHBHHX IIOCJIOBa.
- Ha,!1;3Hpe rrpHIIpeMY H H3,ll;aBaH,e 0,ll;fOBapajyliHX IIOTBp,z:i;a H YBepe11,a H rrpHIIpeMa IIOTBp,z:i;e H YBepe11,a Ha
eHrneCKOM je3HKY,
- IIpam crrp0Bo�e11,e H ycKJI�eHOCT OIIIIITHX H rroje,ll;HHaqHHX aKaTa ca rrpOIIHCHMa H3 ,z:i;eJIOKpyra pa,z:i;a.
- KOHrpOJIHIIIe rrpHrrpeMy yroBopa H H,HXOBY peaJimauHjy H ,ll;OHOCH O,ll;JIYKY O rrpe,!1;Y3ID.IaH, y rrpaBHHX Mepa.
- Koop,ll;HHHpa mpaA)' OIIIIITHX H rroje,ll;HHaqHHX aKaTa H3 OOJiacm rrpaBHHX, Ka,ll;pOBCKHX H a,ll;MHHHCrpamBHHX
IIOCJIOBa H ,z:i;aje MHIIIJI,eH,e O H,HMa.
- 06aB.11,a aKmBHOCTH y Be3H ca peaJIH3aQHjOM KOHKypca 3a rrpHjeM HOBHX Ka,z:i;poBa.
- PernaBa pa,z:i;He H ,z:i;pyre crropoBe H yrrpaB.11,a ,z:i;pyrHM rrpaBHHM IIOCJIOBHMa.
- Ha,!1;3Hpe pa,z:i; 3aIIOCJieHHX Ha rrpaBHHM, Ka,z:i;poBCKHM H a.ZU,IHHHCrpaTHBHHM IIOCJIOBID.Ia.
- 06aB.11,a H ,z:i;pyre rrornoBe no HaJiory ceKperapa HJIH ,z:i;eKaHa <l>aKyJITeTa.
- 3a rnoj pa,z:i; o,z:i;roBapaH je ceKperapy H ,z:i;eKaey <l>aKyJITeTa H rrpo,z:i;eKaey 3a 4>HHaHrnje.
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21.32 

Радно место: ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ 
САРАДНИК ЗА ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра радног места: 
Група и подгрупа радних места: 
Платна група 
(вертикална класификација): 
Платни разред: 
Број извршилаца: 2 
Захтевана стручна спрема: 1) Стечено високо образовање правне или

економске струке на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању од две године.
Изузетно:

2) Стечено високо образовање друштвено
хуманистичке струке на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ и
искуство у раду на наведеним пословима од
најмање 5 година.

Захтевана додатна знања: Знање рада на рачунару, 
Знање/познавање енглеског језика. 

Захтевано искуство: 
Опис радних задужења: 
- Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја.
- Обавља техничке послове приликом расписивања конкурса и огласа.
- Саставља решења у вези са остваривањем права из радног односа.
- Утврђује стање из делокруга рада на основу прикупљених и обрађених података.
- Води евиденције и одговара за правилно одлагање и чување документације из делокруга рада и
извештава о извршеним активностима.
- Ажурира податке у одговарајућим базама.
- Пружа техничку подршку и прикупља и припрема документацију приликом израде уговора из
делокруга свог рада.
- Врши обраду података из делокруга рада.
- Припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.
- Води општи деловодник, попис аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта.
- Уноси текстове и податке, коригује унете податке, форматира и припрема текстове за штампу и
дистрибуира.
- Припрема и умножава материјал за рад.
- Врши интерно и есктерно достављање документације и пријем поште.
- Води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног
канцеларијског материјала.
- Води евиденцију задужења запослених у служби инвентаром.
- Обавља распоређивање и отпремање поште.
- Правовремено прослеђује информације надређенима и колегама.
- Обавља и друге послове по налогу шефа службе, секретара и декана Факултета.
- За свој рад одговаран је шефу службе.



21.33

Радно место: ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР
Шифра радног места: 

Група и подгрупа радних места: 

Платна група 

(вертикална класификација): 

Платни разред: 

Број извршилаца: 

Захтевана стручна спрема: Стечено високо образовање правне струке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године према пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10. септембра 2005. године.  

Захтевана додатна знања: Правосудни испит 

Знање рада на рачунару. 

Знање енглеског језика. 

Захтевано искуство: Најмање 3 године  на одговарајућим пословима 

Опис радних задужења: 

- Прати и проучава законе, прописе и стручну литературу која се односи на делатност и пословање

Факултета.

- Сачињава текстове општих аката Факултета.

- Учествује у припреми и изради уговора које закључује Факултет.

- Даје правна мишљења органима Факултета.

- Сачињава неопходне анализе и прати законитост одлука органа Факултета и поступања стручних

служби.

- Заступа Факултет, по овлашћењу Декана, у поступцима пред судовима, органима управе и трећим

лицима у правном промету.

- Присуствује седницама органа и тела на Факултету.

- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

- прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за

унапређења правних питања из делокруга рада;

- израђује опште и појединачне акте и даје стручно мишљење о њима;

- даје стручна мишљења у покренутим  споровима и другим питањима из делокруга рада;

- обавља и друге послове по налогу декана Факултета;

- за свој рад одговаран је декану Факултета.

1



21.34 

Pa,11.eo MeCTo: IIPO�AU 

llluct,pa pa,11.eor MeCTa: 

rpyna H no,11.rpyna pa,11.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: Cpe,ZI.H,e oopa30Ba11,e y 'Ipaja11, y 0,11. 4 ro,11.HHe. 

3axTesaea ,11.0,11.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa,11.BHX 3a,11.yjl(e11,a: 
- Ilp)')Ka ycrryry rrpo,11.aje po6e-yi;i6eHHKa, rrpKTHK)'l',Ia H CBHX ocrn.JIHX rryorrm<auHja tIHjH je H3.U.aBaq Xer-.mjcKH
q>aKyJITeT H 3aIIITHTHor MaTepHjaJia y pa.u.y ca xer-.mKaJIHjaMa.
- EBH,11.eHTHpa JaxTeBe 3a Ha6aBKY po6e.
- Ilp)')Ka IIO'Ipe6He HHq>opMauHje o ycrroBHMa rro.u. KojHMa ce ooaBJI,a rrpo,11.aja.
- Ilp)')Ka IIO'Ipe6He HHq>OpMauHje o CTaH,y pooe.
- BpIIIH Harrrrary H 0,11.roBapa 3a HJ,11.aBaffie paqyHa Kyrruy.
- Bo,11.H rrpOIIHCaHe eBH,11.eHUHje O rrpoMery.
- BpIIIH cpaBH,HBa11,e rrpoMeTa H rrpe,11.aje ,11.HeBHH rra3ap.
- BpIIIH IIOIIHC po6e H cpaBH,HBaH,e ca KH,HrOB0,11.CTBeHOM eBH,11.eHUHjOM.
- IlpHrrper-.ia MaTepHjarr 3a IIITaMrry H BpmH q>OTOKOIIHpa11,e.
- PyKyje arrapaTHMa H 0,11.p)KaBa HX y HCIIpaBHOM CTaffiY, q>OTOKOIIHp arrapaTOM H CKeHepoM.
- Y crryqajy KBapa Ha 6Hrro KOM anapary ,11.)')KaH j e ,11.a o6aBeCTH Herrocpe,11.Hor PYKOB0,11.Houa, Kao H ,11.a rrpHMeHH
0,11.roBapajylie rrocyYIIKe H Mepe Ha OTKJia11,a11, y KBapa.
- 06aBJI,a TeXH�Ke IIOCJIOBe Be3aHe 3a anapaTe H 0,11.rOBOpaH je 3a 'Ipe60Baffia IIO'IpOIDHOr MaTepHjaJia.
- Herrocpe,11.Ho je 0,11.roBopae 3a HJrne,11. pa,11.Hor rrpocTOpa y KOMe o6aBJI,a rrocrroBe, Kao H 3a ,11.0�0
rrpe,11.cTaBJI,affie <l>aKymern rrpe,11. cry,11.emmia, C'IpaHKar-.ia H CBHM 'Ipelim1 JIHUHMa.
- ll:3BpmaBa H ,11.pyre rrocrroBe no HaJiory meqia CJI)')K6e.
- 3a CBoj pa,11. 0,11.roBapaH je meqiy CJI)')K6e.



21.35

Радно место: КУРИР
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца: 1
Захтевана стручна спрема: Средње образовање у трајању од 3 године.
Захтевана додатна знања:
Захтевано искуство:
Опис радних задужења:
- Обавља послове интерног и екстерног пријема, разврставања и доставе поште и другог материјала.
- Преузима предмете из архиве у случајевима хитног поступања.
- Обавља и друге послове по налогу шефа службе.
- За свој рад одговаран је шефу службе и секретару факултета.



21.36

Радно место: КРОЈАЧ (СТАКЛОДУВАЧ)
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца: 1
Захтевана стручна спрема: 1) Стечено средње образовање у трајању од најмање три године.

Изузетно:
2) Завршена основна школа и једногодишњи курс за обликовање
стаклених производа различитих облика и величина и најмање 5
(пет) година радног искуства на стаклодувачким пословима.

Захтевана додатна знања:
Захтевано искуство: 5 (пет) година радног искуства на стаклодувачким пословима.
Опис радних задужења:
- припрема и сортира материјале и ситан инвентар и прати стање залиха ситног инвентара;
- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
- Израђује лабораторијски прибор и делове апарата од стакла за потребе Факултета (студентских и других
лабораторија). Поправља оштећене делове лабораторијског стакленог прибора за потребе студената,
наставника и сарадника и магацина лабораторијског стакла. Води дневник рада у радионици.
- Обавља и друге послове по налогу руководиоца магацина.
- За свој рад одговаран је руководиоцу магацина и шефу Службе.



21.37 

Pa.u.eo MeCTo: CAMITAJffl�CAPA,ll;Il1K1'\0CfAJIE,nEJJA1HOClli-II.bfnemRCJ¢ 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 

Високо образовање:  на студијама другог степена,  (мастер академске студије, 
односно специјалистичке академске студије) 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 пре 10. 
септембра 2005. године. 
3Ha11,e pa.u.a Ha paqyHapy. 
3Ha11,e eHrrrecKor je3HKa. 
IIoJIO)KeH ClpytllIH HCIIHT H3 OOJiaCTH ynpa.BJI,aH,a xeMHKarrHjaMa. 
IIoJIO)KeH ClpytIHH HCIIHT H3 OOJiaCTH npoTHBnO)KapHe 3aIIITIITe. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,ll.BHX 3aJwjKe11,a: 
- IIpam q>YffiaUIOHHca11,e CJIO)KeHHX ypeijaja H onpeMe H no.u.ernaBa HX TOKOM ,ll.HeBHor pa.u.a.
- AHarrH3Hpa napa.MeTpe pa.u.a H ooa.BJI,a ,ll.Hjarno3y Y3p0Ka KBapoBa.
- IIpe,ll.Jla)Ke npoue.u.ype 3a npeBeHTHBHO H pe,ll.OBHO O,ll.p)KaBaffie, Kao H 3a OTKJiaH,affie KOMIIJieKCHHX KBapoBa.
- 06aBJI,a HajCJIO)KeHHje ClpytIHe nocrroBe O,ll.p)Ka.BaH,a.
- Tpeoyje H pa3.u.�je MaTepHja.JI, arraT, HeHcrrpaBHe - .u.eMoHmpaHe .u.erroBe H .u.oK)'MeHTaIU1jy.
- 06aBJI,a H .u.pyre nocrroBe no Harrory ceKpernpa HJIH .u.eKaHa <l>aKyrrTeTa.
- CHHMa CTaffie nocTOjeliHX oojeKaTa H HHCTaJiaQHja TeXHWIKHX CHCTeMa H npHnpe�rn npe,ll.Jlor pa.u.oBa.
- CnpoBO,ll.H Mepe npOTHBnO)KapHe 3arnmTe
- IIpam CTaH,e npoTHBno)KapHHx cpe.u.crnBa H onpeMe H npe.u.rra)Ke Haoa.BKe
- IIpam crrp0Boije11,e Mepa Janrrnre Ha pa.u.y, Kao H HaoaBKe 3aIIITHTHe onpeMe
- IIpam mpa.zzy TeXHHtIKe .u.oK�IeHTaQHje.
- IIpHnpe�rn npe,ll.Jlore IIJiaHoBa HHBeCTHOUHOHor o.u.p)Ka.BaH,a.
- IIpHnpe�rn TeXHHtIKe crreuHq>HKa-UHje 3a Ha6aBKe.
- AHarrH3Hpa JaxTeBe, .u.eq>HHHIIIe npojeKme 3a,ll.aTKe H npojeKTyje HJIH npHIIpeMa Mepe y Be3H ca
HHBecmOUHOHHM O,ll.p)KaBaH,eM.
- KOHlpOJIHIIIe pa.u. CBHX pa,ll.HHKa 06e36eije11,a ( nopTHpH ).
- ll:3.u.aje nHCaHe pa,ll.He Harrore pa,ll.HHUHMa CJIY)K6e H KOHlpOJIHIIIe H,HXOBO H3Bprne11,e.
- CacTa.BJI,a pacrrope.u. pa.u.a pa,ll.HHKa 06e36eije11,a H CBaKo,ll.HeBHO npHMa H3Bernrnj o crn11,y 06e36eije11,a 3rpa.u.e.
-06e36eijyje cpe.u.cTBa 3a pa.u. pa,ll.HHKa CJIY)K6e ( nolpe6aH arraT, onpeMY, MaTepHjarr H .u.p. ) H npe,ll.Jla)Ke
orraroBpeMeey Ha6aBKy.
- BpIIIH pe,ll.OBHY KOHlpOJIY pa.u.a crrpeMatJHUa H 6pHHe ce O nolpe6HOM MaTepHjarry 3a O,ll.p)Ka.BaH,e XHrnjeHe.
- Pa,ll.H H .u.pyre nocrroBe no Harrory ceKpernpa H .u.eKaHa <l>aKyrrTeTa.
- 3a CBoj pa.u. o.u.roBapaH je ceKpeTapy H .u.eKaey <l>aKyrrTeTa H npo.u.eKaey 3a q>HHaHCHje.



21.38 

Pa.u.eo MeCTo: 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 

I 

Високо образовање:  на студијама другог степена,  (мастер
академске студије, односно специјалистичке академске
студије) 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 пре 10. септембра 2005. године.
3Ha11,e pa,11.a Ha paqyeapy. 

- CHHMa CTaH.e IIOCTOjeliHx o6jeKaTa H HHCTaJiaQHja TeXHWIKHX CHCTeMa H rrpm1pe�rn rrpe,ll..lior pa.u.oBa.
- Ilpam mpa.zzy TeXHffqKe ,11.oK�IeHTaQHje.
- IlpHrrpe�rn rrpe,ll..liore IIJiaHoBa HHBeCTHOIJ.HOHor o,11.p)KaBa11,a.
- IlpHrrpe�rn TeXHffqKe crreuHq>HKa-UHje 3a Ha6aBKe.
- AHanH3Hpa JaxreBe, ,11.eq>HHHIIIe rrpojeKme 3a,11.aTKe H rrpojeKryje HJIH rrpHIIpeMa Mepe y Be3H ca
HHBecmOIJ.HOHHM 0,11.p)KaBaH,eM.

- CrrpoB0,11.H crpyqee aHaJIH3e H rrpe,11.Jia)Ke Mepe 3a pa3Boj ,11.enamocTH.
- 0,11.rOBOpaH je 3a rrpOIIHCHO qyBaH.e H apXHBHpa11,e rpaijeBHHCKHX IIJiaHOBe 3rpa.u.e Kao H OCTaJie rrpaBHe H
TeXHffqKe rpaijeBHHCKe .U.OKYMeHTa-UHje, ( 06e36ijyje Jammry 0,11. rrporra.u.aH.a opHrHHana Kao H ,11.oBOJI,aH 6poj
KOIIHja y eJieKrpOHCKOM H CBaKOM ,11.pyroM 06JIHKy).
- BpIIIH a)KypHpa11,e rrpoMeHa 0,11.roBapajylie TeXHffqKe H rpaijeBHHCKe .u.oeyMeHTa-UHje.
- Herrocpe,11.Ho capaijyje ca ,11.p)KaBHHM opraHHMa H rrpH6aBJI,a CBY Heorrxo,11.ey rpaijeBHHCKY H TeXHffqKy
,11.0K�IeHTaUHjy 3a IIOTpe6e qiaeyJITeTa.
- Yqecrnyje y KOMHCHjaMa 3a jaBHe Ha6aBKe HHBeCTH-UHOHHX pa,11.oBa, Kao H CBHX ,11.pyrHX pa.u.oBa y Be3H ca
HHBeCTH-UHOHHM H TeKyliHM 0,11.p)KaBaH,eM 3rpa.u.e.
- Yqecrnyje y rrpHrrpe�m IIJiaHoBa H rrpojeKrne .u.oeyMeHTaQHje 3a HHBeCTH-UHOHO H TeXHffqKO 0,11.p)KaBaH.e
3rpa,11.e.
- BpIIIH HHTepHH Ha,ll.30p Ha,11. pa,11.0BHMa HHBeCTHIJ.HOHOr H TeKYlier 0,11.p)KaBaH,a 3rpa,11.e.
- Bo,11.H eBH,11.eHUHjy o HaCTaJIHM IIITeTaMa H o6aBJI,a 3a rroTpe6e qiaxymern rrocnoBe y Be3H ca o6aBe3HHM
OCHrypaH.eM 3aIIOCJieHHX, 3rpa.u.e, HHCTaJiaUHja H anapaTa KOjH cy BJiaCHHIIITBO qlaKYJITeTa.
- 06aBJI,a H ,11.pyre rrornoBe no Hanory rneqia CJIY)K6e.
- 3a CBoj pa,11. 0,11.roBapaH je rneqiy CJIY)K6e.



21.39 

Pa.u.eo MeCTo: PE<I>EPEHT 3A 3AlllTHTY )l{lffi0THE CPE)]JffiE 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTe"lleHO cpe,z:u1,e o6pa30B3H,e o.u. HajMaH,e qeTHpH fO.U.HHe H 

pa.n;Ho HCKYCTBO y pa.n;y ca xeMHKaJIHjaMa H orraCHHM orna.n;oM. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa.u.a Ha paqyHapy. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: HajMa11,e 5 (rreT) ro)],HHa y pa.u.y ca xeMHKaJIHjaMa H orracHHM oma.u.oM. 

0IIHC pa.U.BHX 3aJwjKe11,a: 
- BpIIIH 06HJia3aK o6jeKaTa H eBH)].eHTHpa CTaH,e IIOCTOjeliHx HHCTaJia.IJ.Hja.
- OpraHmyje H rrpaTH mBoije11,e pa.u.oBa H rrorrpaBKH Ha TeKylieM o.u.p)l(aBaH,Y o6jeKaTa.
- 06aB.11,a Komporry pe.U.OBHOf pa.u.a TeXHH"l!KHX CHCTeMa H Komporry aKmBHOCm o.u.p)l(aBaH,a.
- 06aB.11,a CTPY"lJHY aHaJIH3Y H mpaijyje H3BeIIITaje.
- IlpHrrpe�rn TeXHH"l!KY .u.oeyMeHTa.IJ.Hjy 3a pe.n;oBHH pa.u. H o.u.p)l(aBa11,e o6jeKaTa, orrpeMe H HHCTaJiaIU1ja.
- OpraHmyje rrpHIIpeMY H rrpHrrpeMa MeYpOJIOIIIKY, HayqHy H CYpyqHy .U.OK�IeHTa.QHjy.
- IlpHrrpe�rn rrpe.II.Jiore TeXHH"l!KHX crreumpHKa.QHja, KaJIKynauHja, rrpoue.u.ypa, aJiropHTaMa, .u.oK�IeHaTa,
H3Bernrnja, Ha OCHOBY .u.eq>HHHCaHOr rrpojeKTHOr 33)].aTKa.
- IlpHrrpe�rn 36HpHe mBernrnje Ha ocHoBy rroje.n;HHa"l!HHX eBH.II.eHUHja.
- YrrpaB.11,a CKJia)].HIIITeH,eM xeMHKaJIHja o.u. ynacKa y 3rpa.u.y .u.o MOMeHTa Ka.u.a xeMHKaJIHja IIOCTaHe OTIIa)]..
- Ilpam H rrpHMe11,yje yrryTCTBa JarrorneHmia o rrocryrr311,y ca xeMHKaJIHjaMa (Ha"llHH cKJia.II.HIIITe11,a H
06eJie)l(aBa11,a xeMHKaJIHja Koje ce cMernrnjy y MarauHH Xe�mjcKor qiaeymern, rrpoue.u.ypy 3a rrpHKYII.11,311,e
oma.u.a).
- Crnpa ce o rrpaBHJIHOM H Oe36e.U.HOM CKJia)].HIIITeH,y xeMHKaJIHja y Mara.QHHY XeMHjCKOr qlaKYJITeTa y CKJia.u.y
ca rrpoIIHCHMa.
- IlpHMa, BO.II.H eBH.II.eHUHjy H m.u.aje xeMHKaJIHje HCYpa)KHBa"l!KHx rpyrra Koje cy cMeIIITeHe y Mara.QHH
XeMHjCKOr q>aKyJITeTa.
- IlpHMa, KJiaCHq>HKyje, o6eJie)l(aBa H CKJia)].HIIITH xeMHKaJIHje Koje IIOCTaffY oma.u. y CKJia.u.y ca rrpOIIHCHMa.
- Ilpam rrpoue.u.ypy H3Mernrn11,a orracHor oma.u.a H3 3rpa.u.e XeMHjcKor qiaeymeTa.
- 06aB.11,a H .u.pyre rrornoBe no HaJiory rneqia CJIY)l(6e.
- 3a CBOj pa.u.je O)].rOBOpaH je rneqiy CJIY)l(Oe.



21.40 

Pa.z.eo MeCTo: TEXHWIAP HHBECTHUHOHOr H TEXHWIKOr 
0.r{P)KABAH,A YPEnAJA H OIIPEME 

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 5 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHo cpe,ZUl,e o6pa30Ba11,e y 1])aja11,y o,n; 4 ro,ll;HHe. 

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa.Z.BHX 3a.z.yjl(e11,a: 
- 06aB.11,a Cl])yqHe-TeXHHqee IIOCJIOBe O,ll;p)KaBaH,a.
- BpIIIH MexaHHtiapcKe IIOCJIOBe Ha rrpeBeHTHBHOM O,ll;p)KaBaH,y, ,n;eMOHTa)KH, rrorrpaBKaMa, peMOHTIIMa,
MOHTa)KMia.
- .D:opaijyje rroje,n;HHe erreMeHTe, ,n;erroBe H cKJiorroBe rrpH MOHTa)KH.
- BpIIIH ,n;eq>eKTa)Ke H II01])e6Ha MepeH.a <l>YHKUHOHaJIHHX erreMeHaTa, ,n;erroBa H CKJIOIIOBa ca ,n;eMOHTa)KOM,
rrorrpaBKaMa H MOHTa)KOM.
- KOHl])OJIHIIIe HCIIpaBHOCT H <l>YHKUHOHaJIHOCT TeXHJllIKHX CHCTeMa H HHCTaJiaIU1ja Ha o6jeKTHMa H ypeijajm.rn.
- 06aB.11,a H ,n;pyre rrocrroBe no Harrory meq>a CJIY)K6e.
- 3a CBoj pa,n; o,n;roBapaH je meq>y CJIY)K6e.



21.41 

Pa.z.eo MeCTo: MAJCTOP 0.[{P)KABAII>A 

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 5 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHo cpe,ZUl,e o6pa30Ba11,e y 1])aja11,y o,n; 3 ro,ll;HHe. 

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa.Z.BHX 3a.z.yjl(e11,a: 
- 06aB.11,a CBaI<O,ll;HeBHe nperne,n;e o6jeKTa, BpmH KOHl])OJIY HCIIpaBHOCTH HHCTa.rrauHja npOTHBIIO)l(apHHX
CHCTeMa H HHBeHTapa.
- BpmH BO,ll;OHHCTa.JiaTepcKe / erreKl])�apcKe / 6paBapcKe / CTOJiapcKe I IIOCJIOBe JIO)l(aqa H ,n;pyre pa,n;OBe.
- Ilpm1pe�rn o6jeKaTe, onpeMY H HHCTa.rrauHje 3a pa,n;.
- 06aBemrnBa Ha,ll;Jle)l(He CJIY)l(6e o yoqeHHM HenpaBHJIHOCTHMa y o6jeKry HJIH BeliHM KaBpOBHMa Ha CHTeMHMa
H HHCTa.rrauHjaMa.
- Ilymrn orrpe�iy HJIH rrocl])oje11,a y orrepaTHBHH pa,n; H 3aycTaB.11,a Ha Kpajy orrepaTHBHor pa,n;a HJIH y crryqajy
nopeMeliaja HJIH KBapa.
- IIpaTH rrapaMel])e pa,n;a H rro,n;emaBa onpeMY H nocl])oje11,e.
- 06aB.11,a pe,n;oBHe rrperne,n;e o6jeKarn, orrpeMe, rrocl])oje11,a H HHCTarrauHja, npeMa IIJiaey o,n;p)l(aBa11,a.
- 06aB.11,a H ,n;pyre nocrroBe no Ha.rrory meqia CJIY)l(6e.
- 3a CBoj pa,n; o,n;roBapaH je meqiy CJIY)l(6e.



21.42

Радно место: ПОРТИР
Шифра радног места:
Група и подгрупа радних места:
Платна група
(вертикална класификација):
Платни разред:
Број извршилаца: 6
Захтевана стручна спрема: Стечено средње образовање у трајању од 3 године.
Захтевана додатна знања:
Захтевано искуство: Најмање 1 (једна) година радног искуства.
Опис радних задужења:
- Води евиденцију о уласку и изласку у објекат странака.
- Води евиденцију о уласку и изласку запослених.
- Обавештава странке о распореду службених просторија.
- Контролише и надзире рад алармног система.
- Прима пошту и остале писмене отправке.
- Прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима.
- Обавља и друге послове по налогу шефа службе.
- За свој рад одговаран је шефу службе.



21.43 

Pa.z.eo MeCTo: lJHCTAqHUA 

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 21 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: 3a.BpIIIeHa OCHOBHa IIIKOJia. 

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: 

OIIHC pa.Z.BHX 3a.z.yjl(e11,a: 
- O.n;p)KaBa XlITHjeey y rrpoCTOpHjaMa, лабораторијама H caHTHpaHHM qBopOBHMa.
- 06aB.11,a rrornoBe o.z.p)KaBa11,a XHrHjeHe H crrp0Boije11,a Mepa caHHTapHo XHrHjeHcKor pe)l(ID,Ia.

O.n;p)KaBa �CToliy ,ll;BOpHIIITa H H3HOCH CMelie .
- IlpHjaB.11,yje CBa OII1Telie11,a H KBapoBe Ha HHCTaJia.IJ.HjaMa, HHBeHTapy H orrpeMH.
- 06aB.11,a rrornoBe rrpa11,a crro.11,anm  ocTH H yeyTparn11,ocTH B03HJia.
- Ilpam cra11,e 3aJIHXa rrorpornHor MaTepHjaJia H rnrnor HHBeHTapa 3a rrorpe6e o.n;p)Ka.Baffia �crone.
- 06aB.11,a H .n;pyre rrornoBe no HaJiory rneqia CJIY)K6e.
- 3a rnoj pa.n; o.n;roBapa rneqiy CJIY)K6e.



21.44 

Pa.z.eo MeCTo: ПОМОЋНИ РАДНИК (MOJIEP)

llluct,pa pa.z.eor MeCTa: 

rpyna H no.z.rpyna pa.z.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja):

11.JiaTBH pa3pe.z.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: 1 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: 1) 3a.BpIIIeHa основна IIIкола.

3axTesaea .z.o.z.aTBa 3ea11,a: 

3axTeBaHO HCKYCTBO: HajMaH,e 5 (IIeT) ro,ll;HHa Ha MOJiepcKo-q>apoapcKHM IIOCJIOBHMa. 

OIIHC pa.Z.BHX 3a.z.yjl(e11,a: 
- обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.
- врши мање поправке на објекту. Води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама, као и о
неопходном потрошном материјалу.
- BpIIIH O,ll;p)KaBaffie CIIOJI,anIH,HX H YHYlJ)aIIIH,HX IIOBpIIIHHa.
- 06aBJI,a H ,n;pyre IIOCJIOBe 110 HaJIOry rneqia CJIY)K6e.
- 3a CBoj pa,n; o,n;roBapaH je rneqiy CJIY)K6e.



21.45 

Pa.n;Ho Mecro: CAMOCTAJIHH CTPY1IHOTEXHWIKH CAPA,[{HHK 3A 

OCTAJIE .[{EJIATHOCTH- llleq> IT CJIY)K6e 

llIHq>pa pa.n;Hor Mecrn: 

fpyna H rro.n;rpyna pa.zumx 

Mecra: 

Ilrrama rpyna 

(Bepnn<aJIHa 

KJiaCHq>HIGlIJ.Hj a): 

IlrraTHH pa3pe,n;: 

Epoj mBpilIH.liaua: 1 

3axreBaHa cTpytrna crrpeMa: 

3axreBaHa .n;o.n;aTHa 3Haffia: 3Haffie pa.n;a Ha paqYffapy. 

3Haffie eHl'JlecKor je3HKa. 

3axreBaHO HCKYCTBO: HajMa11,e 5 (rrer) ro,n;HHa. 

OIIHC pa,n;HHX 3a,ZJ;)')Ke11,a: 
OIIIIITH OIIHC rrocna: 
- OpraHmyje, KOOp,ll;HHHpa H KOHTpOJIHille <l>YHKIJ.HOHHca11,e HHq>OpMaIJ.HOHO KOMYffHKaIJ.HOHHX
TeXHOJiornja H IIOCJIOBa.
- Pa3BHja, .n;eq>HHHIIIe H KOOp,ll;HHHpa rrpHIIpeMy HKT IIJiaHOBa.
- Koop,n;HHHpa mpa.n;y H rrpHrrpeMy HKT H3BeIIITaja.
- .rt:oHOCH OAJIYKe O HaqHHY peaJIH3aIJ.Hje HKT IIOCJIOBa.
- IIpaTH rrpaBHe rrporrHce H KOHTpOJIHIIIe crrp0Boije11,e 3aKOHHTOCTH HaMeHCKOr H eKOHOM�Hor Tpome11,a
HKT pecypca.
- KOHrpOJIHille HaMeHCKO KOpHIIIlie11,e H eKOHO�OCT cpe.n;cTaBa rrpHJIHKOM CKJiarra11,a yroBopa.
- Koop,n;HHHpa mpa.n;y OIIIIITHX H rroje,ZJ;HHaqHHX aKaTa y Be3H ca HKT IIOCJIOBHMa H .n;aje MHII1.JI,e11,e 0
H,HMa.
- Koop,n;HHHpa mpa.n;y HKT rrperne.n;a H aHaJIH3a.
- Koop,n;HHHpa rrpojeKTe peanmauHje .n;eq>HHHCaHHX rrporpaMcmx 3axTeBa.
- .D:eq>HHHIIIe IIOJIHTHKe 6e36e,ZJ;HOCTH y HHq>OpMa.QHOHOM CHCTer-.iy (HCO 27001).

IIoce6aH orrHc rrocna: 
- PYKoBo,n;H pa.n;oM Pa�apcKe naoopa:ropHje (PJIAE).
- IIporrHcyje rrpoue.n;ype Heorrxo.n;He 3a HeCMeTaHo O.n;BHjaffie pa.n;a y XeMHer-y H PJIAE.
- YqecTByje y .n;eq>HHHCaffiY HOBHX OOJIHKa aKTHBHOCTH Xer-.IHer-a H PJIAE.
- OpraHmyje H rrpaTH KopHIIIlie11,e pecypca XeMHer-a H O,ZJ;roBOpaH je 3a H,HXOBO PaIJ.HOHaJIHO H
rrpoq>ecHoHaJIHO KopHIIIlie11,e.
- IIpe,n;JIIDKe YBOije11,e HOBHX HHq>OpMaT� TeXHOJiornja H rrpHrrpeMa ycnoBe 3a H,HXOBY eKCIIJIOaTaIJ.Hjy.
- CTapa ce o Ha6aBUH HOBHX pa�apa, cepBepa, Mpe)l(He H ocrnne pa�apcKe orrpeMe 3a rroTpe6e
XeMHer-a, PJIAE H CTpyqHHX CJl)')KOH <l>aKyrrrern.
- Herrocpe.n;Ho je o.n;roBopaH 3a crn6HJiaH pa.n; pa�apcKor 0Kp)')Ke11,a Koje je y HaAJie)KHOCTH XeMHer-a;
crnpa ce O TeXH�oj HCIIpaBHOCTH paqYffapa, aKTHBHHX KOMIIOHeHTH H Mpe)l(He orrpeMe H ypeijaja 3a
HerrpeKH,n;HO Harraja11,e y XeMHer-y; crnpa ce O HCIIpaBHOM <l>YHKUHOHHca11,y rraCHBHHX KOMIIOHeHTH
paqYffapcKe Mpe)Ke.
- HMa IIYHY O,ZJ;rOBOpHOCT 3a pa.n; H <l>YHKUHOHHca11,e cepBepa; opraHmyje H KOHrpOJIHIIIe Boije11,e ,ZJ;HeBHHKa

Високо образовање:  на студијама другог степена,  (мастер
академске студије, односно специјалистичке академске студије) 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 пре 10.
септембра 2005. године.



о променама на серверима; интервенише у случају проблема са хардвером и софтвером на 
серверима.
- Спроводи тeстирање активних и пасивних компоненти рачунарске мреже.
- Дефинише и реализује конкретна техничка решења; разматра и предлаже увођење и уводи нове
оперативне системе и софтверске алате и одржава и мења постојеће.
- Руководи развојем алата неопходних за подршку функционисању ресурса ХемНет-а и РЛАБ.
- Дефинише и одговара за мере сигурности у мрежи Факултета и за заштиту података.
- Обезбеђује инсталациони материјал свих оперативних система, алата и програма који се користе у
ХемНет-у.
- Стара се о вођењу ажурних евиденција средстава и ресурса ХемНет-а.
- Одржава библиотеку системске литературе и других програмских производа који су у употреби у
ХемНет-у.
- Врши обуку радника ХемНет-а за новоуведена програмска и техничка решења.
- Пружа системску подршку корисницима.
- Ради и друге послове по налогу декана Факултета или супервизора ХемНет-а.
- За свој рад одговоран је декану Факултета и супервизору ХемНет-а.



21.46 

Pa.u.eo MeCTo: IIPOJEKTAHT HH<l>OPMAUHOHllX CHCTEMA H 
IIPOrPAMA 

llluct,pa pa.u.eor MeCTa: 

rpyna H no.u.rpyna pa.u.eux MeCTa: 

11.JiaTBa rpyna 
(BepTHKaJIBa KJiacHct,HKaQHja): 

11.JiaTBH pa3pe.u.: 

Epoj H3Bpmu.11ana: I 

3aXTesaea CTpyqea cnpeMa: CTeqeHO BHCOKO o6pa30BaH.e Ha OCHOBHHM aKa,11.eMCKHM CT)',11.HjaMa y 
06HMY 0,11. HajMaH,e 240 ECIIE, Macrep aKa,11.eMCKHM CT)',11.HjaMa, 
crreuHja.JIHCTffqKHM axa.u.eMCKHM CT)',11.HjaMa, crreuHja.JIHCT�M 
CTPYKOBHHM cry,11.11jaMa, 0,11.HOCHO Ha OCHOBHHM cry,11.HjaMa y rpaja11, y 0,11. 
HajMa11,e qempH ro,11.11He HJIH crreu11ja.JIHCTffqKHM cry,11.11jaMa Ha 
q>aKyJITery. 

3axTesaea .u.o.u.aTBa 3ea11,a: 3Ha11,e pa,11.a Ha paqyeapy. 
3Ha11,e eHrnecKor je3HKa. 

3axTeBaHO HCKYCTBO: HajMa11,e 3 (rp11) ro,11.HHe. 

0IIHC pa,1I.BHX 3aJwjKe11,a: 
OIIIIITH OIIHC rrocrra: 
- CrrpoB0,11.H ammmy rrpojeKrnor 3a,11.aTKa H Bpnrn m6op rrpoue.u.ype 11,eroBor pemaBa11,a.
- Ilp)')Ka crpyqey rro,11.pIIII(y y rrpojeKT0Ba11,y, HMIIJieMeHTa-UHja H 0,11.p)KaBaH.e HHTerp11caHor cHcTeMa
paqyeapcKe II Mpe)l(He orrpeMe - cepBepa, paqyeapcKHX pa,11.HHX CTaHHUa, Mpe)l(He orrpeMe, Ka6rroBcKHX H pa,11.Ho
Be3a (WiFi).
- Ilp)')Ka crpyqey rro,11.pIIII(y y rrpojeKT0Ba11,y, HMIIJieMeHTa-UHja H 0,11.p)KaBaH.e HHTerp11caHor cHcTeMa
CHCTeMCKOr coqirnepa H cepBHCa - orrepaTHBHHX CHCTeMa, CHCTeMa 3a 06e36eijHBaH.e HHq>OpMaUHOHO
KOMYffHKaUHOHHX cepBHCa - erreKrpOHCKe rromre, HHTpaHeTa, HHTepHeTa H ,11.pyrHX.
- Ilp)')Ka crpyqey rro,11.pIIII(y y rrpojeKT0Ba11,y, HMIIJieMeHTa-UHja H 0,11.p)KaBaH.e HHTerp11caHor cHcTeMa
HHq>Op.tvia-UHOHOr CHCTe.rvrn 3aCH0BaHOr Ha CMapT KapTHUaMa - orrpeMe H CMapT KapTHUa, CHCTeMCKOr coqirnepa,
6a3a rro,11.aTaKa KOpHCHHKa Kapmua, KOpHC� aIIJIHKau11ja Ha KapTHUa.tvia H y  CHCTeMY,
- Ilp)')Ka crpyqey rro,11.pIIII(y y rrpojeKT0Ba11,y, HMIIJieMeHTa-UHja H 0,11.p)KaBaH.e HHTerp11caHor cHcTeMa 3amTHTe 11
KOHrporre rrp11cryrra II KopHIII1ie11,a HHq>opMa� pecypca II cepBHca, Kao II Mo,11.erra mpa.u.a pe3epBHHX
KOIIHja rro,11.araKa.
- Ilpam II rro,11.emaBa rrapa.rv1erapa HHq>opMaT�Ke HHq>pacTpYKrype.
- llipaijyje rrpojeKrny ,11.oeyMemau11jy.

Iloce6ae orr11c rrocrra: 
- Ilpam KopHIII1ie11,e paqyeapcKHX pecypca PaqyeapcKe rra6opaTHje (P.JIAE) 11 yq110BHUa <l>aKyrrreTa H
0,11.roBOpaH je 3a H,HXOBO rrpoq>eCHOHaJIHO H paUHOHaJIHO Kopmnlie11,e.
- Crapa ce O TeXHWIKoj HCIIpaBHOCTH paqyeapa y P.JIAE H yqHOBHUaMa <l>axymera.
- Crapa ce O TeXHWIKOM HHBeHTapy paqyeapa y PJIAE H yqHOHHUaMa <l>aKyJITeTa.
- IlpHI<yII.J1,a H qyBa HHCTaJiaUHOHH MaTep11jarr CBHX orrepamBHHX CHCTeMa, arraTa H rrporpaMa KOjH ce KOpHCTe
y P.JIAE H yqHOHHUaMa <l>axymera.
- HHcrarr11pa, recTHpa 11 0,11.p)KaBa Heorrxo,11.He coqirnepcKe rraKere 3a rroTpe6e HacraBe.
- IlpH6aBJI,a 11 0,11.p)KaBa y ype,11.HoM CTaH.Y ,11.oeyMemau11jy Heorrxo,11.Hy 3a eq,HKacaH pa,11. y P.JIAE.
- Ilp)')Ka IIOMOli HaCTaBHOM OC06J1, y y YBOije11, y HOBOr coqirnepa HJIH HaCTaBHHX cpe,11.cTaBa y rrpouec HaCTaBe.
- Ilp)')Ka IIOMOli cry,11.eHTHMa y Ca.tvlOCTaJIHOM pa.u.y.
- Ilp)')Ka rro,11.pIIII(y rrpH YBOije11,y y yrroTpe6y HOBor HayqHo-crreu11q>�Hor coqirnepa y P.JIAE II yqHOBHUaMa
<l>axyJITera.
- Ilp)')Ka CHCTeMCKY rro,11.pmxy KOpHCBHUHMa.
- Crporo ce rrpH,11.p)KaBa Hop.rvrn rrpoH3Boijaqa paqyeapcKe II KOMYHHKauHOHe oprreMe.
- 0 CBHM aKTHBHOCTHMa o6aBemTaBa meqia PJIAE.
- Pa,11.H 11 ,11.pyre rrocrroBe no Harrory meqia XeMHer-a.
- 3a CBoj pa,11. je 0,11.roBopae meqiy XeMHer-a.
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Pa.n;Ho Mecro: IIPOJEKTAHT IIH<l>OPMATWIKE IIH<l>PACTPYKTYPE 

Illmppa pa.n;Hor Mecrn: 

fpyna H no.n;rpyna pa.zumx 

Mecra: 

Ilmmrn rpyna 

(Bepnn<aJIHa 

KJiacmpm<a.IJ.Hj a): 

Ilrranrn pa3pe.n;: 

Epoj mBpIIIRJiaua: 1 

3axreBaHa cTpytrna crrpeMa: CTeqeHO BHCOKO o6pa30BaH,e Ha OCHOBHHM aKa,ZJ;eMCKHM CTy.n;HjaMa y 

06HMY o.n; HajMall>e 240 ECIIE, MaCTep aKa,ZJ;eMCKHM CTy.n;HjaMa,

crreuHjaJIHCT�M aKa,n;eMCKHM CTy.n;HjaMa, crre.QHjaJIHCTHtJKIIlvl 

CTPYKOBHHM CTy.n;HjaMa, O.n;HOCHO Ha OCHOBHHM CTy.n;HjaMa y rpaja11,y o.n;

HajMa11,e qerHpH ro,n;HHe mm cne.QHjaJIHCT�KHM cTy.n;HjaMa Ha q>a1<yJITery. 

3axreBaHa .n;o.n;aTHa 3Hall>a: 3Hall>e pa.n;a Ha paqYffapy. 

3Hall>e eHl'JlecKor je3HKa. 

3axreBaHO HCKYCTBO: HajMa11,e 5 (ner) ro,n;HHa. 

OIIHC pa,n;HHX 3a,ZJ;)')Ke11,a: 
OIIIIITH onHC nocrra: 
- YTBpijyje KopHcH�e 3axreBe H crrpoBo.n;H aHarrmy npojeKTHor 3a,n;aTKa H m6op npoue.n;ype

11,eroBor pemaBall>a. 
- Ilp)')Ka cTpyqHy noдpIDKy y npojeKTOBall>Y Mo.n;erra no.n;araKa, Mo.n;ena npoueca H

KopHcHH�or HHTepq>ejca HC. 
- Ilp)')Ka CTpyqHy nopIDKy y npojeKTOBall>Y rrorn�e crpYKrype HH<pOpMa.IJ.HOHHX CHCTeMa, 6a3a

no.n;araKa, H3Bemrnja, aIIJIHKa.IJ.Hja H HHTepHeT noprnna, cajToBa H npe3eHTa.QHja, Kao H aJiropHTaMa 3a 
pearrH3a.IJ.Hjy nocTaBJI,eHHX 3axreBa. 

- Pa3BHja H a.n;MHHHcrpHpa 6a3e no.n;arnKa, KpeHpa H3Bemrnje, mpaijyje HHTepq>ejc H pa3BHja
nporpaMcKe aIIJIHKa.QHja y ma6paHoM KJIHjeHT-cepBep rncTeMa 3a ynpaBJI,all>e 6a3aMa no.n;arnKa. 

- If3paijyje aIIJIHKaTHBHe nporpaMe.
- .r{majHHpa H nporpaMHpa HHTepHeT noprnne, cajToBe, npe3eHTa.QHje y maopaHoM nporpaMCKOM

0Kp)')Ke11,y H BpIDH HHTerpauHje ca 6a3oM no.n;arnKa. 
- TecTHpa nporpaMcKe uerrHHe no npouecHMa.

IloceoaH onHc nocrra: 
- O,n;p)l(aBa 6a3e no.n;arnKa - KOHTporra HHTerpHTera, HH,n;eKrnpa11,e H mpa.n;a KOIIHja y
ma6paHoMKJIHjeHT-cepBep rncTeMy 3a ynpaBJI,a11,e 6a3ro.ia no.n;araKa.
- 0.n;roBopaH je 3a pa.n; H <l>YHKUHOHHCall>e cepBepa 6a3e no.n;arnKa; BO,n;H ,ZJ;HeBHHK o npoMeHaMa Ha

cepBepy 6a3e no.n;aTaKa; HHTepBeHHme y crryqajy npo6rreMa ca xap.n;BepoM H coq>TBepoM Ha cepBepy. 
- .r{e<pHHHme H crrpOBO,ZJ;H Mepe CHfYPHOCTH 3a 3amTHry no.n;aTaKa y HH<pOpMaIUIOHOM CHCTeMy

<l>aKyrrrern. 
- IlpH6aBJI,a H O,ll;p)l(aBa y ype,n;HOM CTall>Y ,ZJ;OKYMeHTaIU1jy HeOIIXO.n;Hy 3a e<pm<acaH pa.n;

HH<pOpMa.IJ.HOHOr CHCTeMa. 
- H3BO,n;H o6yey pa.n;HHKa <l>aKyrrrern 3a HOBOYBe.n;eHa nporpaMcKa H TeXH�a peme11,a.
- llipaijyje IIHCaHY ,ZJ;OKYMeHTa.QHjy H ynyrcTBa 3a pa.n; ca HH<pOpMa.QHOHHM CHCTeMOM.
- O,n;p)l(aBa KOHTaKT ca Ha.n;peijeHHM ycTaHOBaMa (YHHBep3HTeT y Eeorpa.n;y, MHHHCTapCTBa

Ha,n;rre)l(Ha 3a o6pa30Ball>e H HaytrnoHcrpa)l(HBaqm pa.n;, HT,n;) y .QHJI, y ycnemHe pa3MeHe no.n;arnKa. 
- Pa.n;H H .n;pyre nocrroBe no Hanory meq>a XeMHer-a.
- 3a cBoj pa.n; o.n;roBopaH je meq>y Xe�IHer-a.




