На пснпву шлана 24. Закпна п раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 113/2017 – Одлука УС), шлана 89. Закпна п виспкпм пбразпваоу
(„Сл. Гласник РС”, бр. 88/2017), шлана 1. став 1. и 3. и шлана 32. Закпна п заппсленима у
јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), шлана 13. Закпна п нашину
пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру („Сл. гласник РС”, бр.
68/2015, 81/2016 – УС), Уредбе п каталпгу радних места у јавним службама и другим
прганизацијама у јавнпм сектпру („Сл. гласник РС”, бр. 81/2017) и шлана 40. Статута
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, уз сагласнпст Савета Технплпщкпг факултета Нпви
Сад, декан Факултета, прпф. др Радпмир Малбаща, дана 27.03.2018. и 07.06.2018.
гпдине, дпнпси
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
НА ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ НОВИ САД
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва на Технплпщкпм
факултету Нпви Сад (у даљем тексту: Правилник) утврђују се прганизаципни делпви,
радна места у прганизаципним делпвима, врста и ппис ппслпва кпји се пбављају на
радним местима, степен струшне спреме пднпснп пбразпваое, знаоа, сппспбнпсти,
раднп искуствп и други ппсебни услпви пптрeбни за пбављаое ппслпва раднпг места
кап и брпј изврщилаца на Технплпщкпм факултету Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
За пбављаое свих ппслпва на Факултету систематизују се 232 радна места и брпј
изврщилаца, а у складу са Одлукпм п максималнпм брпју заппслених на непдређенп
време у систему државних пргана, систему јавних служби, систему Аутпнпмне
Ппкрајине Впјвпдине и систему лпкалне сампуправе за 2017. гпдину.
Члан 3.
Пунп раднп време за све заппслене на Факултету изнпси 40 шаспва недељнп.
Члан 4.
Правилник дпнпси декан Факултета, а у складу са закпнскпм регулативпм кпја
регулище ппслпве у јавним службама и Статутпм Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у
даљем тексту: Статут Факултета).
Заппслени на Факултету пбављају ппслпве утврђене Правилникпм.
Члан 5.
Ппслпви и радни задаци на Факултету мпгу се пбављати:
1. на непдређенп време, са пуним и непуним радним временпм и
2. на пдређенп време, са пуним и непуним радним временпм.
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Члан 6.
У складу са прганизацијпм утврђенпм Статутпм Факултета, ппслпви на Факултету
се разврставају на щест прганизаципних јединица:
1. Деканат;
2. Катедре;
3. Лабпратприје;
4. Сертификаципнп телп;
5. Интерна ревизија;
6. Струшне службе.
1. ДЕКАНАТ
Члан 7.
Деканат је ппслпвпдна прганизаципна јединица Факултета у функцији
реализације ппслпва декана и прпдекана.
Деканатпм управља декан Факултета.
Деканат кппрдинира радпм свих прганизаципних јединица Факултета у циљу
реализације ппслпвних активнпсти Факултета и спрпвпђеоа пдлука декана Факултета,
Наставнп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Савета Факултета.
Организаципну јединицу Деканат шине декан и три прпдекана:
1. прпдекан за наставу;
2. прпдекан за науку;
3. прпдекан за финансије.
Декана Факултета бира Савет Факултета на перипд пд три гпдине.
Ппслпви декана и прпдекана утврђени су Статутпм Факултета.
2. КАТЕДРЕ
Члан 8.
Катедра је наставнп-наушна прганизаципна јединица Факултета у функцији
развпја ужих наушних пбласти и предмета кпје припадају катедри.
Катедру шине наставници (редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри и дпценти)
и сарадници (асистенти са дпктпратпм, асистенти и сарадници у настави).
Наставници странпг језика, истраживаши у истраживашким и наушним зваоима и
ненаставнп пспбље задуженп за технишкп-лабпратпријске ппслпве (технишари,
лабпранти и др.) прганизаципнп припадају катедрама.
Укупан брпј шланпва катедри је 178.
Катедрпм рукпвпди щеф катедре.
Ппслпви, ппступак и услпви именпваоа щефа катедре пдређени су Статутпм
Факултета.
Одлуку п шланпвима катедри дпнпси декан.
На Факултету је прганизпванп 8 катедри:
1. Катедра за ппщте инжеоерске дисциплине;
2. Катедра за примеоене и инжеоерске хемије;
3. Катедра за хемијскп инжеоерствп;
4. Катедра за инжеоерствп угљенпхидратне хране;
5. Катедра за инжеоерствп кпнзервисане хране;
6. Катедра за биптехнплпгију и фармацеутскп инжеоерствп;
7. Катедра за нафтнп-петрпхемијскп инжеоерствп;
8. Катедра за инжеоерствп материјала.
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Наставници и сарадници
Члан 9.
Наставу извпде наставници и сарадници.
Зваоа наставника и сарадника стишу се за следеће уже наушне пбласти, у складу
са прпписима кпји регулищу виспкп пбразпваое:
1. Прехрамбенп инжеоерствп;
2. Биптехнплпгија;
3. Фармацеутскп инжеоерствп;
4. Хемијскп инжеоерствп;
5. Инжеоерствп материјала;
6. Технплпщкп инжеоерске хемије.
Укупан брпј наставника и сарадника на Факултету је 100.
Услпви за раднп местп наставника предвиђени су шланпм 74. Закпна п виспкпм
пбразпваоу, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима
актима Универзитета и Факултета.
Услпви за раднп местп наставника странпг језика дефинисани су шланпм 79.
Закпна п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и
другим ппщтима актима Универзитета и Факултета.
Услпви за раднп местп сарадника дефинисани су шланпм 83. Закпна п виспкпм
пбразпваоу, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима
актима Универзитета и Факултета.
Наставник на академским студијама
Члан 10.
Зваоа наставника академских студија су: редпвни прпфеспр, ванредни
прпфеспр и дпцент.
Ппступак, прпцедуре и ближи услпви избпра у зваое пдређени су Закпнпм п
виспкпм пбразпваоу, ппщтим актима Универзитета и ппщтим актима Факултета.
Наставници Факултета извпде тепријску и практишну наставу на пснпвним
академским, мастер академским, специјалистишким академским студијама и на
дпктпрским академским студијама, а ушествују и у другим ппсебним пблицима
пбразпвнп-наушнпг и струшнпг усаврщаваоа, кап и на ппслпвима наушнпистраживашкпг
рада кпји се пбавља на Факултету.
Ппслпве наставника пбавља лице кпје је изабранп у зваое наставника и
заснпвалп радни пднпс на Факултету са пуним радним временпм или са радним
временпм краћим пд пунпг раднпг времена у складу са Закпнпм.
Наставник странпг језика или вищи наставник странпг језика кпји је изабран и
заснпвап радни пднпс пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п
виспкпг пбразпваоу ("Сл. гласник РС", брпј 88/2017) пбављаће ппслпве дп истека
времена на кпји је биран.
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Члан 11.
Раднп местп: Наставник на академским студијама – Редпвни прпфеспр
Наставник на академским студијама – Редпвни прпфеспр у делпкругу свпјих
пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. држи наставу на свим нивпима студија, према садржају и у предвиђенпм
брпју шаспва, утврђеним студијским прпгрампм и планпм извпђеоа наставе;
2. сарађује са сарадницима и истраживашима у тпку пствариваоа свих пблика
наставе;
3. прати и примеоује нпвине у пбласти наставних метпда;
4. прганизује и спрпвпди разлишите пблике прпвере знаоа и испите;
5. држи кпнсултације са студентима у сврху савладаваоа наставнпг прпграма;
6. предлаже усаврщаваое и преиспитиваое студијских прпграма и ушествује у
развпју студијских прпграма;
7. ментпр је студентима при изради заврщних радпва на свим нивпима студија
у складу са свпјим кпмпетенцијама;
8. припрема наставне материјале за студенте (скрипте, учбенике, збирке итд.);
9. прганизује и извпди наушнпистраживашки рад;
10. пище и пбјављује наушне радпве и учбенишку литературу из наушне пбласти
за кпју је биран;
11. сталнп се струшнп и наушнп усаврщава;
12. прати дпмаћу и страну литературу;
13. прати и усмерава развпј наставника и сарадника из исте наушне, пднпснп
уметнишке пбласти у истраживаоу и шлан је кпмисија за оихпв избпр;
14. развија кплегијалне пднпсе са другим шланпвима академске заједнице;
15. ппказује друщтвену пдгпвпрнпст у пбласти развпја пбразпваоа и напретка
целпкупнпг друщтва;
16. ушествује у разлишитим активнпстима знашајним за квалитет и развпј
пбразпваоа на свим нивпима, укљушујући и целпживптнп ушеое;
17. ушествује у раду катедре, Наставнп-наушнпг већа, Избпрнпг већа, Савета и
других струшних пргана и кпмисија Факултета;
18. ушествује у раду на наушнпистраживашким и развпјним прпјектима;
19. пбавља и друге ппслпве везане за наставнп-наушни прпцес, кап и ппслпве и
задатке кпје му декан Факултета и прпдекани ставе у задатак у складу са
свпјим знаоем и пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрске академске
студије) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине
из пдгпвпрајуће пбласти, или стешен наушни степен дпктпра наука према прпписима
кпји су уређивали виспкп пбразпваое пре 10.09.2005. гпдине из пдгпварајуће пбласти.
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм
Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима Универзитета и
Факултета.

4

Члан 12.
Раднп местп: Наставник на академским студијама – Ванредни прпфеспр
Наставник на академским студијама – Ванредни прпфеспр у делпкругу свпјих
пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. држи наставу на свим нивпима студија, према садржају и у предвиђенпм
брпју шаспва, утврђеним студијским прпгрампм и планпм извпђеоа наставе;
2. сарађује са сарадницима и истраживашима у тпку пствариваоа свих пблика
наставе;
3. прати и примеоује нпвине у пбласти наставних метпда;
4. прганизује и спрпвпди разлишите пблике прпвере знаоа и испите;
5. држи кпнсултације са студентима у сврху савладаваоа наставнпг прпграма;
6. предлаже усаврщаваое и преиспитиваое студијских прпграма и ушествује у
развпју студијских прпграма;
7. ментпр је студентима при изради заврщних радпва на свим нивпима студија
у складу са свпјим кпмпетенцијама;
8. припрема наставне материјале за студенте (скрипте, учбенике, збирке итд.);
9. прганизује и извпди наушнпистраживашки рад;
10. пище и пбјављује наушне радпве и учбенишку литературу из наушне пбласти
за кпју је биран;
11. сталнп се струшнп и наушнп усаврщава;
12. прати дпмаћу и страну литературу;
13. прати и усмерава развпј наставника и сарадника из исте наушне, пднпснп
уметнишке пбласти у истраживаоу и шлан је кпмисија за оихпв избпр;
14. развија кплегијалне пднпсе са другим шланпвима академске заједнице;
15. ппказује друщтвену пдгпвпрнпст у пбласти развпја пбразпваоа и напретка
целпкупнпг друщтва;
16. ушествује у разлишитим активнпстима знашајним за квалитет и развпј
пбразпваоа на свим нивпима, укљушујући и целпживптнп ушеое;
17. ушествује у раду катедре, Наставнп-наушнпг већа, Избпрнпг већа, Савета и
других струшних пргана и кпмисија Факултета;
18. ушествује у раду на наушнпистраживашким и развпјним прпјектима;
19. пбавља и друге ппслпве везане за наставнп - наушни прпцес, кап и ппслпве и
задатке кпје му декан Факултета и прпдекани ставе у задатак у складу са
свпјим знаоем и пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрске академске
студије) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине
из пдгпвпрајуће пбласти, или стешен наушни степен дпктпра наука према прпписима
кпји су уређивали виспкп пбразпваое пре 10.09.2005. гпдине из пдгпварајуће пбласти.
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм
Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима Универзитета и
Факултета.
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Члан 13.
Раднп местп: Наставник на академским студијама – Дпцент
Наставник на академским студијама – Дпцент у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је
задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. држи наставу на свим нивпима студија, према садржају и у предвиђенпм
брпју шаспва, утврђеним студијским прпгрампм и планпм извпђеоа наставе;
2. сарађује са сарадницима и истраживашима у тпку пствариваоа свих пблика
наставе;
3. прати и примеоује нпвине у пбласти наставних метпда;
4. прганизује и спрпвпди разлишите пблике прпвере знаоа и испите;
5. држи кпнсултације са студентима у сврху савладаваоа наставнпг прпграма;
6. предлаже усаврщаваое и преиспитиваое студијских прпграма и ушествује у
развпју студијских прпграма;
7. ментпр је студентима при изради заврщних радпва на свим нивпима студија
у складу са свпјим кпмпетенцијама;
8. припрема наставне материјале за студенте (скрипте, учбенике, збирке итд.);
9. прганизује и извпди наушнпистраживашки рад;
10. пище и пбјављује наушне радпве и учбенишку литературу из наушне пбласти
за кпју је биран;
11. сталнп се струшнп и наушнп усаврщава;
12. прати дпмаћу и страну литературу;
13. прати и усмерава развпј наставника и сарадника из исте наушне, пднпснп
уметнишке пбласти у истраживаоу и шлан је кпмисија за оихпв избпр;
14. развија кплегијалне пднпсе са другим шланпвима академске заједнице;
15. ппказује друщтвену пдгпвпрнпст у пбласти развпја пбразпваоа и напретка
целпкупнпг друщтва;
16. ушествује у разлишитим активнпстима знашајним за квалитет и развпј
пбразпваоа на свим нивпима, укљушујући и целпживптнп ушеое;
17. ушествује у раду катедре, Наставнп-наушнпг већа, Избпрнпг већа, Савета и
других струшних пргана и кпмисија Факултета;
18. ушествује у раду на наушнпистраживашким и развпјним прпјектима;
19. пбавља и друге ппслпве везане за наставнп - наушни прпцес, кап и ппслпве и
задатке кпје му декан Факултета и прпдекани ставе у задатак у складу са
свпјим знаоем и пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрске академске
студије) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине
из пдгпвпрајуће пбласти, или стешен наушни степен дпктпра наука према прпписима
кпји су уређивали виспкп пбразпваое пре 10.09.2005. гпдине из пдгпварајуће пбласти.
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм
Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима Универзитета и
Факултета.
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Члан 14.
Раднп местп: Нaстaвник у виспкпм пбразпваоу
Нaстaвник у виспкпм пбразпваоу у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да
пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. рeaлизуje нaстaву стрaнoг jeзикa прeмa сaдржajу и у прeдвиђeнoм брojу
шaсoвa, утврђeним студиjским прoгрaмoм и плaнoм извoђeоa нaстaвe;
2. припрeмa и рeaлизуje прoвeрe знaоa;
3. држи кoнсултaциje сa студeнтимa у сврху сaвлaдaвaоa нaстaвнoг прoгрaмa;
4. прeдлaжe усaврщaвaоe и прeиспитивaоe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa;
5. oбjaвљуje нaушнoструшнe рaдoвe;
6. припрeмa нaстaвнe мaтeриjaлe зa студeнтe;
7. пoкaзуje друщтвeну oдгoвoрнoст у oблaсти рaзвoja oбрaзoвaоa;
8. ушeствуje у рaзлишитим aктивнoстимa знaшajним зa квaлитeт и рaзвoj
oбрaзoвaоa нa свим нивoимa, укљушуjући и цeлoживoтнo ушeоe;
9. пбавља и друге ппслпве везане за наставнп - наушни прпцес, кап и ппслпве и
задатке кпје му декан Факултета и прпдекани ставе у задатак у складу са
свпјим знаоем и пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa првoг стeпeнa пo прoпису кojи урeђуje
висoкo oбрaзoвaоe, пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa oснoвним студиjaмa у
трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe прe
10.09.2005. гoдинe или мaгистaр нaукa, oднoснo нa студиjaмa другпг стeпeнa (мастер
aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe, пoшeв oд 10.
сeптeмбрa 2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Спoсoбнoст зa нaстaвни рaд, oбjaвљeни струшни рaдoви у oдгoвaрajућoj oблaсти
и зaхтeви у склaду сa прoписимa кojимa je урeђeнa oблaст висoкoг oбрaзoвaоa и
ппщтим актима Факултета.
Сарадник
Члан 15.
Раднп местп: Асистент са дпктпратпм
Асистент са дпктпратпм у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. ушествује у наставнпм раду (реализацији вежби и других пблика наставе,
прганизацији прпвера знаоа студената, кпнсултације са студентима) на
пснпвним, мастер и специјалистишким академским студијама ппд струшним
надзпрпм наставника;
2. ради на изради и псавремеоаваоу вежби и других пблика наставе;
3. сарађује са сарадницима и истраживашима у тпку пствариваоа вежби и
других пблика наставе;
4. прати и примеоује нпвине у пбласти наставних метпда;
5. ушествује у реализацији наушнпистраживашких задатака и прпјеката;
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6. ппмаже у прганизпваоу ппјединашнпг и заједнишкпг наушнпг рада са
студентима;
7. ппмаже наставницима у пбављаоу испита на пснпвним студијама;
8. пбавља кпнсултације са студентима;
9. дежура на испитима;
10. сарађује са наставницима у припремаоу прирушника, практикума и других
ппмпћних учбеника;
11. ушествује у реализацији наушнпистраживашких прпјеката у пквиру тимскпг
наушнпистраживашкпг рада;
12. пбјављује радпве свпјих истраживаоа;
13. пбавља и друге ппслпве из пбразпвне и наушне делатнпсти, пп упутству и ппд
кпнтрплпм наставника;
14. ушествује у раду катедре, а изузетнп и у раду Наставнп-наушнпг већа
Факултета;
15. пбавља и друге ппслпве везане за наставнп-наушни прпцес, кап и ппслпве и
задатке кпје му декан Факултета и прпдекани ставе у задатак у складу са
свпјим знаоем и пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрским
академским студијама) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое пд
10.09.2005. гпдине (из пдгпварајуће пбласти), пднпснп стешен наушни степен дпктпра
наука према прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине
(из пдгпвпрајуће пбласти).
Ппсебни услпви:
Смисап за наставни рад.
Ппсебни услпви су прпписани Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм
Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима Универзитета и
Факултета.
Раднп местп: Асистент
Члан 16.
Асистент у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и
задатке:
1. ушествује у наставнпм раду (реализацији вежби и других пблика наставе,
прганизацији прпвера знаоа студената, кпнсултације са студентима) на
пснпвним, мастер и специјалистишким академским студијама ппд струшним
надзпрпм наставника;
2. ради на изради и псавремеоаваоу вежби и других пблика наставе;
3. сарађује са сарадницима и истраживашима у тпку пствариваоа вежби и
других пблика наставе;
4. прати и примeоује нпвине у пбласти наставних метпда;
5. ушествује у реализацији наушнпистраживашких задатака и прпјеката;
6. ппмаже у прганизпваоу ппјединашнпг и заједнишкпг наушнпг рада са
студентима;
7. ппмаже наставницима у пбављаоу испита на пснпвним студијама;
8. пбавља кпнсултације са студентима;
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9. дежура на испитима;
10. сарађује са наставницима у припремаоу прирушника, практикума и других
ппмпћних учбеника;
11. ушествује у реализацији наушнпистраживашких прпјеката у пквиру тимскпг
наушнпистраживашкпг рада;
12. пбјављује радпве свпјих истраживаоа;
13. пбавља и друге ппслпве из пбразпвне и наушне делатнпсти, пп упутству и ппд
кпнтрплпм наставника;
14. ушествује у раду катедре, а изузетнп и у раду Наставнп-наушнпг већа
Факултета;
15. пбавља и друге ппслпве везане за наставнп-наушни прпцес, кап и ппслпве и
задатке кпје му декан Факултета и прпдекани ставе у задатак, у складу са
свпјим знаоем и пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Студент дпктпрских академских студија кпји је претхпдне нивпе студија (из
пдгпварајуће пбласти) заврщип са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8).
Ппсебни услпви:
Смисап за наставни рад.
Ппсебни услпви су прпписани Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм
Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима Универзитета и
Факултета.
Истраживачи
Члан 17.
Ппступак, прпцедуре и ближи услпви избпра у зваое истраживаша пдређени су
закпнпм кпјим је регулисана нaушнoистрaживaшка дeлaтнoст, ппщтим актима
Универзитета и Факултета.
Зваоа истраживаша су: наушни саветник, вищи наушни сарадник, наушни
сарадник, истраживаш – сарадник и истраживаш – приправник.
Брпј истраживаша пдгпвара пптребама дпмаћих и међунарпдних наушних
прпјеката кпје реализује Факултет, на пснпву пдпбреоа респрнпг министарства или
институције кпја финансира спрпвпђеое прпјекта на кпјима је дати истраживаш
ангажпван.
Укупан брпј истраживаша на Факултету је 52.
Члан 18.
Раднп местп: Научни саветник
Научни саветник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће
ппслпве и задатке:
1. ушествуje у изрaди прeдлoгa зa крaткoрoшнe, срeдоoрoшнe и дугoрoшнe
плaнoвe рaзвoja у цeлини и у пojeдиним нaушним oблaстимa;
2. прoгрaмирa и oргaнизуje нaушнa истрaживaоa и усклaђуje рaд у oквиру
нaушнoистрaживaшких прojeкaтa;
3. прoгрaмирa, oргaнизуje и нeпoсрeднo рукoвoди тимским истрaживaоимa
слoжeних сaдржaja у oблaсти ужe спeциjaлнoсти;
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4. oбjeдиоaвa, aнaлизирa и тумaши рeзултaтe нaушних истрaживaоa
сaмoстaлнo и сa сaрaдницимa;
5. припрeмa рeзултaтe зa сaoпщтaвaоe и публикoвaоe;
6. oбрaзуje и усaврщaвa нaушни пoдмлaдaк;
7. ушeствуje у извoђeоу нaстaвe нa дoктoрским студиjaмa;
8. мeнтoр je или шлaн кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрских дисeртaциja
(aкo испуоaвa пoсeбнe услoвe);
9. ушeствуje у кoмисиjaмa зa стицaоe звaоa;
10. ушествпваое у раду на наушнпистраживашким и развпјним прпјектима;
11. сталнп струшнп и наушнп усаврщаваое;
12. праћеое дпмаће и стране литературе;
13. писаое публикација (мпнпграфија и других публикација за пптребе наушне
делатнпсти);
14. пбјављиваое наушних и струшних радпва;
15. ппмпћ у прганизпваоу ппјединашнпг и заједнишкпг наушнпг рада са
студентима;
16. пбавља и друге ппслпве везане за наушни прпцес, кап и ппслпве и задатке
кпје му декан, прпдекани и рукпвпдилац прпјекта ставе у задатак у складу са
пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрским
академским студијама) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое пд
10.9.2005. гпдине (из пдгпварајуће пбласти) пднпснп стешен наушни степен дпктпра
наука према прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10.9.2005. гпдине (из
пдгпвпрајуће пбалсти).
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани закпнпм кпјим је регулисана нaушнoистрaживaшка
дeлaтнoст, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима
Универзитета и Факултета.
Члан 19.
Раднп местп: Виши научни сарадник
Виши научни сарадник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће
ппслпве и задатке:
1. ушествуje у изрaди прeдлoгa зa крaткoрoшнe, срeдоoрoшнe и дугoрoшнe
плaнoвe рaзвoja у цeлини и у пojeдиним нaушним oблaстимa;
2. прoгрaмирa и oргaнизуje нaушнa истрaживaоa и усклaђуje рaд у oквиру
нaушнoистрaживaшких прojeкaтa;
3. прoгрaмирa, oргaнизуje и нeпoсрeднo рукoвoди тимским истрaживaоимa
слoжeних сaдржaja у oблaсти ужe спeциjaлнoсти;
4. oбjeдиоaвa, aнaлизирa и тумaши рeзултaтe нaушних истрaживaоa
сaмoстaлнo и сa сaрaдницимa;
5. припрeмa рeзултaтe зa сaoпщтaвaоe и публикoвaоe;
6. oбрaзуje и усaврщaвa нaушни пoдмлaдaк;
7. ушeствуje у извoђeоу нaстaвe нa дoктoрским академским студиjaмa;
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8. мeнтoр je или шлaн кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрских дисeртaциja
(aкo испуоaвa пoсeбнe услoвe);
9. ушeствуje у кoмисиjaмa зa стицaоe звaоa;
10. пбавља и друге ппслпве везане за наушни прпцес, кап и ппслпве и задатке
кпје му декан, прпдекани и рукпвпдилац прпјекта ставе у задатак у складу са
пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрским
академским студијама) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое пд
10.09.2005. гпдине (из пдгпварајуће пбласти), пднпснп стешен наушни степен дпктпра
наука према прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине
(из пдгпвпрајуће пбласти).
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани закпнпм кпјим је регулисана нaушнoистрaживaшка
дeлaтнoст, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима
Универзитета и Факултета.
Члан 20.
Раднп местп: Научни сарадник
Научни сарадник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће
ппслпве и задатке:
1. ушествуje у изрaди прeдлoгa зa крaткoрoшнe, срeдоoрoшнe и дугoрoшнe
плaнoвe рaзвoja у цeлини и у пojeдиним нaушним oблaстимa;
2. прoгрaмирa и oргaнизуje нaушнa истрaживaоa и усклaђуje рaд у oквиру
нaушнoистрaживaшких прojeкaтa;
3. прoгрaмирa, oргaнизуje и нeпoсрeднo рукoвoди тимским истрaживaоимa
слoжeних сaдржaja у oблaсти ужe спeциjaлнoсти;
4. oбjeдиоaвa, aнaлизирa и тумaши рeзултaтe нaушних истрaживaоa
сaмoстaлнo и сa сaрaдницимa;
5. припрeмa рeзултaтe зa сaoпщтaвaоe и публикoвaоe;
6. oбрaзуje и усaврщaвa нaушни пoдмлaдaк;
7. ушeствуje у извoђeоу нaстaвe нa дoктoрским академским студиjaмa;
8. мeнтoр je или шлaн кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрских дисeртaциja
(aкo испуоaвa пoсeбнe услoвe);
9. ушeствуje у кoмисиjaмa зa стицaоe звaоa;
10. пбавља и друге ппслпве везане за наушни прпцес, кап и ппслпве и задатке
кпје му декан Факултета, прпдекани и рукпвпдилац прпјекта ставе у задатак
у складу са пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на студијама трећег степена (дпктпрске академске
студије) према прпписима кпји уређују виспкп пбразпваое пд 10.09.2005. гпдине (из
пдгпварајуће пбласти), пднпснп стешен наушни степен дпктпра наука према прпписима
кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине (из пдгпвпрајуће пбалсти).
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Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани закпнпм кпјим је регулисана нaушнoистрaживaшка
дeлaтнoст, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима
Универзитета и Факултета.
Члан 21.
Раднп местп: Истраживач – сарадник
Истраживач – сарадник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. ушeствуje у рaду нaушнoистрaживaшких тимoвa и изврщaвa oдрeђeнe
истрaживaшкe зaдaткe;
2. усвaja и увoди нaушнe мeтoдe и тeхникe;
3. oбрaђуje дoбиjeнe рeзултaтe нaушнoг истрaживaоa и публикуje нaушнe
рaдoвe;
4. aнaлизирa и интeрпрeтирa рeзултaтe нaушних истрaживaоa у тиму сa
сaрaдницимa;
5. ушeствуje у усaврщaвaоу и струшнoм oспoсoбљaвaоу млaђих истрaживaшa и
сaрaдникa;
6. изврщaвa нaушнe и струшнe зaдaткe;
7. припрема и извпди вежбе и друге пблике наставе на пснпвним, мастер и
специјалистишким академским студијама ппд струшним надзпрпм
наставника;
8. ради на изради и псавремеоаваоу вежби и других пблика наставе;
9. пбавља кпнсултације са студентима;
10. дежура на испитима;
11. пбавља и друге ппслпве везане за наушни прпцес, кап и ппслпве и задатке
кпје му декан Факултета, прпдекани и рукпвпдилац прпјекта ставе у задатак
у складу са пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe и уписaнe
дoктoрскe aкaдeмскe студиje.
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани закпнпм кпјим је регулисана нaушнoистрaживaшка
дeлaтнoст, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима
Универзитета и Факултета.
Члан 22.
Раднп местп: Истраживач – приправник
Истраживач – приравник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. ушeствуje у рaду нaушнoистрaживaшких тимoвa и изврщaвa oдрeђeнe
истрaживaшкe зaдaткe;
2. усвaja и увoди нaушнe мeтoдe и тeхникe;
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3. oбрaђуje дoбиjeнe рeзултaтe нaушнoг истрaживaоa и публикуje нaушнe
рaдoвe;
4. aнaлизирa и интeрпрeтирa рeзултaтe нaушних истрaживaоa у тиму сa
сaрaдницимa;
5. ушeствуje у усaврщaвaоу и струшнoм oспoсoбљaвaоу млaђих истрaживaшa и
сaрaдникa;
6. изврщaвa нaушнe и струшнe зaдaткe;
7. припрема и извпди вежбе и друге пблике наставе на пснпвним, мастер и
специјалистишким академским студијама ппд струшним надзпрпм
наставника;
8. ради на изради и псавремеоаваоу вежби и других пблика наставе;
9. пбавља кпнсултације са студентима;
10. дежура на испитима;
11. пбавља и друге ппслпве везане за наушни прпцес, кап и ппслпве и задатке
кпје му декан Факултета, прпдекани и рукпвпдилац прпјекта ставе у задатак
у складу са пптребама Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe
oднoснo oснoвнe струкoвнe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв
oд 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су прпписани закпнпм кпјим је регулисана нaушнoистрaживaшка
дeлaтнoст, Статутпм Универзитета, Статутпм Факултета, кап и другим ппщтима актима
Универзитета и Факултета.
Техничкп – лабпратпријскп пспбље
Члан 23.
Раднп местп – Стручнптехнички сарадник за рад у лабпратпријама
Стручнптехнички сарадник за рад у лабпратпријама у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти
је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. пбавља лабпрантске ппслпве у лабпратпријама на Факултету;
2. пбавља административнп-технишке ппслпве везане за рад у лабпратприји за
пдређену групу предмета;
3. изрaђуje нeстaндaрднe извeщтaje пo упутствимa зaпoслeних у вищeм звaоу,
a нa oснoву aнaлизe сaдржaja вищe eвидeнциja;
4. вoди прoписaнe eвидeнциje пo дeфинисaним прoцeдурaмa рaдa;
5. пстале ппслпве пп налпгу предметнпг наставника, прпдекана или декана
Факултета.
За свпј рад пдгпвпран је предметнпм наставнику.
Стручна спрема:
Стешенп срeдоe oбрaзoвaоe, IV степен стушне спреме.
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Ппсебни услпви:
Једна гпдина раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 26
3. ЛАБОРАТОРИЈЕ
Члан 24.
Лабпратприје су прганизаципне јединице Факултета за пбављаое делатнпсти
технишких испитиваоа и анализе, и кпнсултантских услуга за ппбпљщаое квалитета
прпизвпда и унапређеое технплпщкпг прпцеса прпизвпдое, а у циљу сарадое са
привредпм.
На Факултету је прганизпванп шетири Лабпратприје:
1. Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда;
2. Лабпратприја за амбалажу и пакпваое;
3. Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм наслеђу;
4. Лабпратприја за хемијске кпнтаминенте и пдрживи развпј.
Лабпратпријпм рукпвпди рукпвпдилац лабпратприје.
Ппслпви, ппступак и услпви именпваоа рукпвпдипца лабпратприје пдређени су
Статутпм Факултета.
3.1.

Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда

Члан 25.
За пбављаое делатнпсти технишких испитиваоа и анализе прехрамбених
прпизвпда, и кпнсултантских услуга за ппбпљщаое квалитета прпизвпда и унапређеое
технплпщкпг прпцеса прпизвпдое, а у циљу сарадое са привредпм, на Факултету се
прганизује Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда.
Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету
Лабпратприје за испитиваое прехрамбених прпизвпда.
Члан 26.
Рукпвпдилац лабпратприје
Рукпвпдипца лабпратприје именује декан Факултета из реда заппслених, на
перипд пд три гпдине.
У слушају пдсуства Рукпвпдипца лабпратприје замеоује га Рукпвпдилац за
квалитет.
Рукпвпдилац лабпратприје задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве и задатке
из делпкруга рада Лабпратприје:
1. планираое и пбезбеђеое услпва за рад, кпмуникацију и ресурсе за
делатнпст Лабпратприје, дефинисаое, дпнпщеое и преиспитиваое
пплитике и циљева квалитета;
2. пдпбраваое и реализацију прпграма еталпнираоа и пдржаваоа заједнишке
ппреме и пдпбраваое планпва набавке у наведеним слушајевима;
3. реализацију планпва и прпграма струшнпг усаврщаваоа рукпвпдства
Лабпратприје и сарадника Технишке службе;
4. предлагаое дпнпщеоа пдлука п специфишним и/или дпдатним
испитиваоима из ппјединих пбласти, уз кпнсултације са кппрдинатприма
пдгпварајућих Одељеоа;
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5. пдпбраваое планпва и спрпвпђеое интерних и екстерних прпвера система
меначмента;
6. пдпбраваое спрпвпђеоа кпрективних и превентивних мера;
7. пдпбраваое израде нпвих, кап и измена, дппуна и ревизије ппстпјећих
дпкумената система меначмента;
8. планираое, прганизпваое и реализацију преиспитиваоа система
меначмента пд стране рукпвпдства Лабпратприје;
9. пдпбраваое реализације ппдугпвпрених и угпвпрених испитиваоа;
10. пдпбраваое и пвераваое извещтаја п испитиваоу кпје издаје Лабпратприја;
11. планираое, припремаое и реализацију састанака са кппрдинатприма
Одељеоа;
12. целпкупнп сагледаваое рада Лабпратприје и извещтаваое декана Факултета
п ппстигнутим резултатима.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 27.
Рукпвпдилац за квалитет
Рукпвпдипца за квалитет именује декан Факултета на предлпг Рукпвпдипца
Лабпратприје из реда заппслених укљушених у рад Лабпратприје, на перипд пд три
гпдине. Рукпвпдипца за квалитет замеоује Рукпвпдилац Лабпратприје.
Рукпвпдилац за квалитет задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве и задатке:
1. сталнп пдржаваое, ппбпљщаваое и унапређеое система меначмента у
Лабпратприји;
2. иницираое, прганизпваое и ушествпваое у изради дпкумената система
меначмента, кап и спрпвпђеое измена и дппуна дпкумената и
верификпваое изврщеоа пвих активнпсти;
3. иницираое, прганизпваое и ушествпваое у изради пптребних пбразаца у
складу са дпкументима система меначмента;
4. впђеое листа важећих дпкумената система меначмента и листа важећих
записа;
5. дистрибуираое дпкумената система меначмента у све прганизаципне
целине Лабпратприје;
6. пбезбеђеое примене дпкумената система меначмента приликпм
преиспитиваоа захтева, ппнуда и угпвпра, пригпвпра/жалби и сл;
7. планираое, иницираое и спрпвпђеое интерне прпвере система
меначмента;
8. спрпвпђеое активнпсти у вези са екстерним прпверама система
меначмента;
9. припремаое извещтаја са ппдацима пптребним за преиспитиваое система
меначмента пд стране рукпвпдства;
10. иницираое и верификација ефективнпсти спрпведених кпрективних мера;
11. предлагаое и праћеое спрпвпђеоа превентивних мера;
12. ушествпваое у преиспитиваоу пригпвпра и жалби, кап и у предузимаоу
мера за пптребе оихпвпг рещаваоа;
13. планираое, припремаое и реализацију састанака са кппрдинатприма,
сарадницима и технишким сарадницима Одељеоа.
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За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу Лабпратприје и декану Факултета.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 28.
Кппрдинатпр Одељеоа
Кппрдинатпре Одељеоа именује Рукпвпдилац Лабпратприје из реда заппслених
укљушених у рад Лабпратприје.
Кппрдинатпра Одељеоа замеоује сарадник истпг Одељеоа, кпјег пвласти сам
кппрдинатпр.
Кппрдинатпр Одељеоа задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве и задатке:
1. сталнп пдржаваое, ппбпљщаваое и унапређеое система меначмента
Лабпратприје у пквиру Одељеоа кпјим рукпвпди;
2. иницираое и ушествпваое у изради, кап и спрпвпђеое измена и дппуна
дпкумената система меначмента, а у вези са ппслпвима Одељеоа;
3. иницираое и ушествпваое у изради пптребних пбразаца у складу са
дпкументима система меначмента, а у вези са ппслпвима Одељеоа;
4. ушестпваое у преиспитиваоу захтева, ппнуда и угпвпра, пднпснп у струшнпм
угпвараоу ппслпва са кприсницима, а у вези са ппслпвима Одељеоа;
5. предлагаое и ушествпваое у дефинисаоу и извпђеоу специфишних врста
испитиваоа на Одељеоу;
6. предлагаое и увпђеое нпвих метпда испитиваоа на Одељеоу;
7. фпрмираое и ажурираое упутстава за рад и упутстава за рукпваое ппремпм
на Одељеоу;
8. планираое и реализацију, кап и пдпбраваое резултата верификације,
валидације и прпцене мерне несигурнпсти ппстпјећих и нпвих метпда
испитиваоа;
9. планираое и реализацију, кап и анализу резултата пбезбеђеоа ппвереоа у
квалитет испитиваоа (интерна кпнтрпла, међулабпратпријска ппређеоа и
ПТ щеме);
10. пдпбраваое и реализацију прпграма еталпнираоа и пдржаваоа ппреме;
11. пбезбеђеое средстава за реализацију набавке и пдпбраваое планпва
набавке;
12. предлагаое пдпбраваоа и реализације планпва и прпграма струшнпг
усаврщаваоа пспбља Одељеоа;
13. планираое и спрпвпђеое надзпра над радпм пспбља Одељеоа;
14. спрпвпђеое кпрективних и превентивних мера у пквиру Одељеоа;
15. ушествпваое у преиспитиваоу пригпвпра и жалби, кап и у предузимаоу
мера за пптребе оихпвпг рещаваоа из пбласти ппслпва кпјима се бави
Одељеое;
16. дефинисаое метпдплпгија и планпва узпркпваоа, реализацију узпркпваоа и
верификацију записа п узпркпваоу;
17. дефинисаое ппсебних услпва за шуваое приспелих узпрака, услпва
испитиваоа, рпкпва испитиваоа и сл;
18. прпвераваое и верификацију резултата испитиваоа у пднпсу на извпрне
резултате, кап и верификацију извещтаја п испитиваоу.
Кппрдинатпри Одељеоа су за свпј рад пдгпвпрни Рукпвпдипцу Лабпратприје.
Брпј изврщилаца: 1, пп свакпм Одељеоу.
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Брпј Одељеоа утврђен је Ппслпвникпм п квалитету Лабпратприје за испитиваое
прехрамбених прпизвпда, пднпснп унутращопм прганизацијпм Лабпратприје.
Члан 29.
Сарадник Одељеоа
Сараднике Одељеоа, на предлпг Кппрдинатпра Одељеоа именује Рукпвпдилац
лабпратприје. Сарадници Одељеоа се именују из реда заппслених укљушених у рад
Лабпратприје.
Сарадник Одељеоа задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве и задатке:
1. увпђеое нпвих метпда испитиваоа на Одељеоу;
2. фпрмираое, ажурираое и примену упутства за рад и упутстава за рукпваое
ппремпм на Одељеоу;
3. верификацију, валидацију и прпцену мерне несигурнпсти ппстпјећих и нпвих
метпда испитиваоа;
4. пбезбеђеое ппвереоа у квалитет резултата испитиваоа (интерна кпнтрпла,
међулабпратпријска ппређеоа и ПТ щеме);
5. спрпвпђеое кпрективних и превентивних мера на Одељеоу;
6. пп пвлащћеоу кппрдинатпра Одељеоа, ушествпваое у преиспитиваоу
пригпвпра и жалби, кап и у предузимаоу пптребних мера у циљу оихпвпг
птклаоаоа;
7. узпркпваое и впђеое записа п узпркпваоу;
8. испитиваое и впђеое записа п испитиваоу, пднпснп пбављаое испитиваоа
узпрака, верификацију резултата испитиваоа (кап изврщипци испитиваоа) и
прпслеђиваое Кппрдинатпру Одељеоа;
9. шуваое узпрака у тпку и ппсле испитиваоа, кап и дефинисаое ппсебних
услпва за шуваое приспелих узпрака, услпва испитиваоа, рпкпва испитиваоа
и сл;
10. пп пвлащћеоу Кппрдинатпра Одељеоа, прегледаое, прпвераваое и
верификацију резултата испитиваоа и верификацију извещтаја п
испитиваоу;
11. евидентираое, смещтај и динамику нарушиваоа хемикалија и пптрпщнпг
материјала;
12. евидентираое, пзнашаваое, архивираое и ажурираое записа п
исппрушипцима хемикалија, прибпра и псталпг пптрпщнпг материјала;
13. припремаое хемикалија, ппмпћних материјала, ппреме и прибпра за
испитиваое;
14. ажурираое ппдатака у картпнима ппреме;
15. превентивнп пдржаваое и међупрпвере ппреме пре и тпкпм испитиваоа.
Сарадници Одељеоа су за свпј рад пдгпвпрни Кппрдинатпру Одељеоа, пднпснп
Рукпвпдипцу Лабпратприје.
Брпј изврщилаца: у складу са Ппслпвникпм п квалитету Лабпратприје за
испитиваое прехрамбених прпизвпда.
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Члан 30.
Технички сарадник Одељеоа
Технишке сараднике Одељеоа, на предлпг Кппрдинатпра именује Рукпвпдилац
Лабпратприје. Технишки сарадници Одељеоа се именују из реда заппслених укљушених
у рад Лабпратприје.
Технишки сарадник Одељеоа задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве и
задатке:
1. испитиваое узпрака у складу са метпдама испитиваоа на Одељеоу;
2. впђеое записа п пбављеним испитиваоима и прпслеђиваое резултата
кппрдинатприма или сарадницима Одељеоа;
3. припремаое хемикалија, пптрпщнпг материјала, ппреме и прибпра
пптребних за испитиваое;
4. шуваое узпрака у тпку и ппсле испитиваоа, кап и евидентираое прпписаних
услпва за шуваое приспелих узпрака, услпва испитиваоа, рпкпва испитиваоа
и сл;
5. евидентираое, смещтај и динамику нарушиваоа хемикалија и пптрпщнпг
материјала;
6. евидентираое, пзнашаваое, архивираое и ажурираое записа п
исппрушипцима хемикалија, прибпра и псталпг пптрпщнпг материјала,
7. припремаое хемикалија, ппмпћних материјала, ппреме и прибпра за
испитиваое;
8. ушествпваое у фпрмираоу и ажурираоу и примени упутстава за рукпваое
ппремпм на Одељеоу;
9. извпђеое испитиваоа у циљу верификације, валидације и прпцене мерне
несигурнпсти ппстпјећих и нпвих метпда испитиваоа;
10. извпђеое испитиваоа у циљу пбезбеђеоа ппвереоа у квалитет резултата
испитиваоа (интерна кпнтрпла, међулабпратпријска ппређеоа и ПТ щеме);
11. спрпвпђеое активнпсти кпје су у вези са пптребним кпрективним и
превентивним мерама;
12. ажурираое ппдатака у картпнима ппреме;
13. превентивнп пдржаваое и међупрпвере ппреме пре и тпкпм испитиваоа;
14. пдржаваое раднпг прпстпра (радних места) у прпстпријама тј.
лабпратпријама Одељеоа;
15. архивираое записа на Одељеоу.
Технишки сарадници Одељеоа су за свпј рад пдгпвпрни Кппрдинатпру и
сараднику Одељеоа, пднпснп Рукпвпдипцу Лабпратприје.
Брпј изврщилаца: у складу са Ппслпвникпм п квалитету Лабпратприје за
испитиваое прехрамбених прпизвпда.
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Члан 31.
Раднп местп: Сaмoстaлни стручнoтeхнички сaрaдник зa рaд у лaбoрaтoриjaмa –
Стручни сарадник Лабпратприје
Сaмoстaлни стручнoтeхнички сaрaдник зa рaд у лaбoрaтoриjaмa – Стручни сарадник
Лабпратприје у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве
и задатке:
1. aнaлизирa зaхтeвe, прeпoзнaje и дeфинищe прojeктнe зaдaткe и прojeктуje
или припрeмa рeщeоa;
2. дaje упутствa и пружa струшну пoмoћ зaпoслeнимa сa истoм нaдлeжнoсти у
нижeм звaоу или зaпoслeнимa и стрaнкaмa сa кojимa сaрaђуje;
3. кoмуницирa сa стрaнкaмa и зaпoслeнимa и рeщaвa питaоa из свoje
нaдлeжнoсти или усмeрaвa нa нaдлeжнoст;
4. све видпве кпмуникације са кприсницима и управљаое испитиваоима у
технишкпм смислу;
5. иницираое и ушествпваое у изради, кап и спрпвпђеое измена и дппуна
дпкумената и пптребних пбразаца система меначмента, а из дпмена рада
Лабпратприје;
6. израда извещтаја п испитиваоу и прганизпваое оихпве верификације и
пдпбраваоа;
7. дистрибуцију и архивираое извещтаја п испитиваоу, ппнуда, угпвпра.
Струшни сарадник Лабпратприје задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве и
задатке из дпмена рада Финансијске службе:
1. саставља фактуре за изврщене услуге и дпставља коигпвпдственпј служби
извещтај и преглед п излазним фактурама неппхпдан за пбрашун ПДВ-а;
2. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
Рукпвпдилац Лабпратприје мпже да именује лице кпје замеоује Струшнпг
сарадника Лабпратприје.
Струшни сарадник Лабпратприје је за свпј рад, из дпмена рада Лабпратприје
пдгпвпран Рукпвпдипцу Лабпратприје, а из дпмена рада Финансијске службе
Рукпвпдипцу финансијскп-рашунпвпдствених ппслпва.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe.
Брпј изврщилаца: 1
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3.2.

Лабпратприја за амбалажу и пакпваое

Члан 32.
За пбављаое делатнпсти технишких испитиваоа и анализа материјала кпји се
кпристе за пакпваое прехрамбених и других прпизвпда, и кпнсултантских услуга из
пбласти амбалаже и пакпваоа разлишитих прпизвпда, а у циљу сарадое са привредпм,
на Факултету се прганизује Лабпратприја за амбалажу и пакпваое.
Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету
Лабпратприје за амбалажу и пакпваое.
Члан 33.
Рукпвпдилац Лабпратприје
Рукпвпдипца Лабпратприје именује декан Факултета из реда заппслених, на
перипд пд три гпдине.
У слушају пдсуства Рукпвпдипца Лабпратприје замеоује га Рукпвпдилац за
квалитет.
Рукпвпдилац Лабпратприје у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да
пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. планира и пбезбеђује услпве за рад, кпмуникацију и ресурсе за делатнпст
Лабпратприје, пдпбрава планпве за интерна еталпнираоа и пбезбеђује
реализацију истих;
2. предлаже планпве и прпграме стушнпг усаврщаваоа и ушествује у
реализацији истих, пдпбрава израду нпвих дпкумената, измене, дппуне и
ревизије ппстпјећих дпкумената;
3. пдпбрава планпве набавке и листе прпверених дпбављаша;
4. накпн преиспитиваоа ппнуда, угпвпра и захтева, пдпбрава прихватаое
ппсла према израђенпм плану и у прихваћеним рпкпвима;
5. дпнпси пдлуке уз кпнсултацију са кппрдинатприма ппслпва за пбим
специфишних и/или дпдатних испитиваоа за ппјединашне пбласти;
6. прганизује валидацију и пдпбрава примену нпвих и/или дпкументпваних
метпда;
7. пдпбрава спрпвпђеое кпрективних и превентиних мера;
8. планира, прганизује и ушествује у међулабпратпријским уппредним
испитиваоима и ПТ щемама;
9. планира и прганизује преиспитиваое система меначмента;
10. планира и пбезбеђује сарадоу и угпвпре са институцијама у земљи и
инпстранству;
11. једнпм гпдищое пбавља надзпр над целпкупним радпм Лабпратприје;
12. пдпбрава извещтаје п испитиваоу кпје издаје Лабпратприја;
13. прпверава дпспелпст изврщеоа финансијских пбавеза пд стране кприсника
за кпје се испитиваоа пбављају и затим пверава извещтај п испитиваоу.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Брпј изврщилаца: 1
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Члан 34.
Рукпвпдилац за квалитет
Рукпвпдипца за квалитет именује декан Факултета на предлпг Рукпвпдипца
Лабпратприје из реда заппслених укљушених у рад Лабпратприје.
Рукпвпдилац за квалитет у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. пдржава, ппбпљщава и унапређује систем квалитета у Лабпратприји;
2. иницира, прганизује и ушествује у изради дпкумената система квалитета;
3. спрпвпди измене и дппуне и верификује изврщеое ппбрпјаних активнпсти;
4. планира и спрпвпди интерне прпвере система меначмента и припрема
извещтаје за преиспитиваое система меначмента;
5. иницира и верификује ефикаснпст спрпведених кпрективних мера и
предлаже и прати спрпвпђеое превентивних мера;
6. у слушају пригпвпра/жалби, ушествује у кпнтактима са нарушипцима
ппслпва и даје сугестије за примену дпдатне дпкументације за пптребе
рещаваоа пригпвпра/жалби.
Мпже пбављати ппслпве Кппрдинатпра ппслпва.
У слушају пдсуства Рукпвпдипца Лабпратприје пбавља и оегпве ппслпве.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу Лабпратприје.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 35.
Кппрдинатпр ппслпва
Кппрдинатпра ппслпва именује Рукпвпдилац Лабпратприје.
Кппрдинатпр ппслпва у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. ушествује у преиспитиваоу захтева;
2. предлаже и ушествује у дефинисаоу специјалних испитиваоа;
3. предлаже нпве метпде и пбавља и друге ппслпве утврђене Ппслпвникпм п
квалитету Лабпратприје за амбалажу и пакпваое;
4. дефинище и актуелизује упутства за рад;
5. ушествује у међулабпратпријским уппредним испитиваоима и ПТ
щемама;
6. припрема и извпди специфишна испитиваоа;
7. даје упутства п узпркпваоу, пптписује записник п узпркпваоу;
8. дефинище ппсебне услпве за шуваое приспелих узпрака;
9. дефинище ппсебне услпве испитиваоа;
10. дефинище рпкпве испитиваоа;
11. прегледа и верификује резултате испитиваоа;
12. пище и верификује извещтаје п испитиваоу;
13. спрпвпди кпрективне и превентивне мере;
14. у слушају прпблема при испитиваоу или рекламацији, дефинище дпдатна
испитиваоа;
15. ушествује у изради прпцедура и упутстава из пбласти система меначмента;
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16. впди надзпр над квалитетпм рада технишких сарадника и ппщтпваоа
рпкпва испитиваоа.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу Лабпратприје.
Брпј изврщилаца: 2
Члан 36.
Технички сарадник
Технишке сараднике именује Рукпвпдилац Лабпратприје.
Технишки сарадници се именују из реда заппслених укљушених у рад
Лабпратприје.
Технишки сарадник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. евидентира узпрке ппд щифрпм у Лабпратпријску коигу;
2. складищти узпрке пре и ппсле испитиваоа и врщи оихпвп уклаоаое;
3. саставља прпфактуре за изврщене услуге и дпставља коигпвпдственпј
служби за фактурисаое;
4. впди рашуна п евиденцији, смещтају и динамици нарушиваоа хемикалија и
ппмпћнпг материјала;
5. впди евиденцију, пзнашаваое, архивираое и ажурираое картптеке,
исппрушипца хемикалија, прибпра и псталпг ппмпћнпг материјала;
6. припрема хемикалије, ппмпћни материјал, ппрему и прибпр за
испитиваое;
7. впди рашуна п евиденципним картпнима за ппрему и рпкпвима за
еталпнираое ппреме;
8. ппдещава, калибрище и прпверава ппрему пре испитиваоа;
9. врщи испитиваоа узпрака ппд брпјем раднпг налпга, пптписује резултате
испитиваоа (кап изврщилац испитиваоа) и прпслеђује кппрдинатприма
ппслпва;
10. пдржава радни прпстпр;
11. впди рашуна п исппруци ппщте и архивираоу дпкумената и динамици
оихпвпг пдлагаоа;
12. пбавља и друге ппслпве утврђене Ппслпвникпм п квалитету Лабпратприје за
амбалажу и пакпваое.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу Лабпратприје.
Брпј изврщилаца: 2
3.3.

Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм наслеђу

Члан 37.
За пбављаое испитиваоа материјала у културнпм наслеђу, и кпнсултантских
услуга из пбласти испитиваоа материјала у културнпм наслеђу, а у циљу сарадое са
привредпм, на Факултету се прганизује Лабпратприја за испитиваое материјала у
културнпм наслеђу.
Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету
Лабпратприје за испитиваое материјала у културнпм наслеђу.
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Члан 38.
Рукпвпдилац Лабпратприје
Рукпвпдипца Лабпратприје именује декан Факултета из реда заппслених, на
перипд пд три гпдине.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Брпј изврщилаца: 1
3.4.

Лабпратприја за хемијске кпнтаминенте и пдрживи развпј

Члан 39.
За пбављаое делатнпсти анализе хемијских кпнтаминената, анализе стаоа
живптне средине, прпцене ризика и пдрживи развпј, и кпнсултативне услуге из пбласти
анализе хемијских кпнтаминената, прпцене ризика и пдрживпг развпја, а у циљу
сарадое са привредпм, на Факултету се прганизује Лабпратприја за хемијске
кпнтаминенте и пдрживи развпј.
Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету
Лабпратприје за хемијске кпнтаминенте и пдрживи развпј.
Члан 40.
Рукпвпдилац Лабпратприје
Рукпвпдипца лабпратприје именује декан Факултета из реда заппслених, на
перипд пд три гпдине.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Брпј изврщилаца: 1
4. СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Члан 41.
Зa oбaвљaоe дeлaтнoсти сeртификaциje лицa, а у циљу сарадое са привредпм,
Фaкултeт oргaнизуje Сeртификaциoнo тeлo.
Унутращоа прганизација Сeртификaциoнoг тeла уређује се Ппслпвникпм п
квалитету Сeртификaциoнoг тeла.
Члан 42.
Рукпвпдилац Сeртификaциoнoг тeла
Рукпвпдипца Сeртификaциoнoг тeла именује декан Факултета из реда
заппслених, на перипд пд три гпдине.
Рукпвпдилац Сертификаципнпг тела задужен је и пдгпвпран за следеће ппслпве
и задатке:
1. развпј пплитика и прпцедура кпје се пднпсе на рад Сертификаципнпг тела;
2. примену пплитика и прпцедура;
3. пбезбеђеое ресурса за сертификаципне активнпсти;
4. развпј и пдржаваое щема сертификације;
5. пцеоиваое кандидата;
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6. дпнпщеое пдлуке п сертификацији, укљушиваое, дпдељиваое, пдржаваое,
ресертификацију, прпщиреое, суспензију или ппвлашеое сертификације;
7. пбезбеђеое пдгпварајућих средстава за ппслпве сертификације;
8. дпступнпст инфпрмација п сертификацији за свакпг кандидата;
9. шуваое ппверљивпсти свих инфпрмација кпје се тишу кандидата;
10. пдгпвараое на жалбе и пригпвпре;
11. пдржаваое ажурнпсти дпкументације Сертификаципнпг тела;
12. прганизацију и реализацију свих активнпсти унутар Сертификаципнпг тела, а
у складу са прпписаним прпцедурама, упутствима и критеријумима кпје је
усппставилп Сертификаципнп телп;
13. кпмуникацију са кандидатима и свим псталим заинтереспваним странама;
14. преиспитиваое пријаве кандидата, предлагаое ппнуда и угпвпрних
аранжмана;
15. израду, измену и надзпр над пплитикама Сертификаципнпг тела;
16. израду, измену и надзпр над дпкументима Сертификаципнпг тела;
17. развпј услуга и щема сертификације;
18. дефинисаое неусаглащенпсти у систему меначмента Сертификаципнпг тела.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Услпв: минимум 5 гпдина рада у прпцесима сертификације меначмент система.
Брпј изврщилаца: 1
5. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Члан 43.
Интерна ревизија је функципналнп независна прганизаципна јединица, кпју на
Факултету пбавља интерни ревизпр.
Члан 44.
Раднп местп: Рукoвoдилaц интeрнe рeвизиje
Рукoвoдилaц интeрнe рeвизиje у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. припрeмa стрaтeщки и гoдищои плaн интeрнe рeвизиje;
2. нaдглeдa спрoвoђeоe гoдищоeг плaнa интeрнe рeвизиje и примeну
мeтoдoлoгиje интeрнe рeвизиje;
3. припрeмa извeщтaje зa пoслoвe кoje рeaлизуje у извeщтajнoм пeриoду;
4. пружa струшну пoдрщку у прoцeни oблaсти ризикa;
5. спрoвoди рeвизoрскe прoцeдурe;
6. идeнтификуje, oбрaђуje и дoкумeнтуje рeвизoрскe нaлaзe и прeпoрукe;
7. oбaвљa и дaje упутствa зa oбaвљaоe рeвизиje систeмa, рeвизиje успeщнoсти,
рeвизиje инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, финaнсиjскe рeвизиje и рeвизиje
усaглaщeнoсти сa прoписимa;
8. врщи aнaлизу и oцeну квaлитeтa aдeквaтнoсти, пoуздaнoсти и eфeктивнoсти
у функциoнисaоу интeрних кoнтрoлних мeхaнизaмa;
9. кooрдинирa рaд сa Држaвнoм рeвизoрскoм институциjoм.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
24

Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe или мaгистaр нaукa, oднoснo нa студиjaмa
другпг стeпeнa (мастер aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe,
пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Ппсебни услпви су пoлoжeн струшни испит или испуоенпст услпва за стицаое
зваоа пвлащћени интерни ревизпр у јавнпм сектпру, знaоe рaдa нa рaшунaру, нajмaоe
сeдaм гoдинa рaднoг искуствa у струци прeмa прoпису кojим сe урeђуje интeрнa
рeвизиja.
Брпј изврщилаца: 1
6.

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Члан 45.
Организаципну јединицу Струшне службе шине:
1. Студентска служба;
2. Правна и ппщта служба;
3. Финансијска служба;
4. Библиптека;
5. Технишка служба.
Струшне службе пбављају ппслпве из пбласти: студентских питаоа, правних,
кадрпвских, административних ппслпва, међунарпдне сарадое, пднпса с јавнпщћу,
инфпрмаципнп-кпмуникаципне ппдрщке, финансијскпг рашунпвпдства, библиптешкпинфпрмаципних, безбеднпсних и ппслпва пдржаваоа пбјекта, ппмпћних и других
струшних ппслпва.
Укупан брпј заппслених у струшним службама Факултета је 52.
6.1.

Студентска служба

Члан 46.
Раднп местп: Виши стручнoтeхнички сaрaдник зa студиje и студeнтскa питaоaрукпвпдилац
Виши стручнoтeхнички сaрaдник зa студиje и студeнтскa питaоa-рукпвпдилац у
делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. рукпвпди радпм Студентске службе;
2. oбaвљa струшну aнaлизу из свoje нaдлeжнoсти и изрaђуje кoмплeкснe
извeщтaje, нa oснoву дoбиjeнoг нaлoгa и дeфинисaнe прoцeдурe;
3. припрeмa збирнe извeщтaje нa oснoву пojeдинaшних eвидeнциja;
4. дaje упутствa и пружa струшну пoмoћ зaпoслeнимa сa истим нaдлeжнoстимa у
нижeм звaоу или зaпoслeнимa и стрaнкaмa сa кojимa сaрaђуje;
5. прeдлaжe мeрe зa рaзвoj дeлaтнoсти;
6. кoмуницирa сa стрaнкaмa и зaпoслeнимa и рeщaвa питaоa из свoje
нaдлeжнoсти или усмeрaвa нa нaдлeжнoст;
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7. пдгпвпран је за благпвременп и квалитетнп изврщаваое ппслпва и
дисциплину у служби;
8. врщи кпнтрплу унпса ппдатака у матишну коигу студената;
9. врщи кпнтрплу унпса ппдатака у коигу диплпмираних студената и стара се п
изради диплпма, припремаоу диплпма за пптпис и прганизацију ппделе
диплпма;
10. изврщава пдлуке пргана и Наставнп-наушнпг већа Факултета у вези са
пснпвним, специјалистишким, магистарским и дпктпрским академским,
пднпснп струкпвнм студијама;
11. прати и примеоује све прпмене кпје се унпсе у Статут Факултета а пднпсе се
на студије;
12. саставља и пбрађује рещеоа и увереоа и дпставља ппдатке наставницима у
вези са наставпм, студентима и оихпвпм раду;
13. пбавља и друге ппслпве везане за рад службе;
14. пбавља административне и друге ппслпве;
15. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета и прпдекану за наставу.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп oбрaзoвaоe нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe,
oднoснo oснoвнe струкoвнe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв
oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa студиjaмa у трajaоу дo три гoдинe, пo прoпису кojи
je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Једна гпдина рaднoг искуства нa предметним пoслoвимa, рад на рашунару.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 47.
Раднп местп: Сaмoстaлни стручнoтeхнички сaрaдник зa студиje и студeнтскa питaоa
Сaмoстaлни стручнoтeхнички сaрaдник зa студиje и студeнтскa питaоa у делпкругу
свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. кoмуницирa сa стрaнкaмa и зaпoслeнимa и рeщaвa питaоa из свoje
нaдлeжнoсти или усмeрaвa нa нaдлeжнoст;
2. врщи пријем мплби за упис на Факултет;
3. врщи упис студената;
4. впди ппступак у вези са рещаваоем писмених студентских захтева;
5. даје инфпрмације у вези са услпвима уписа пп кпнкурсу;
6. ради са странкама на щалтеру;
7. врщи пверу семестара и гпдина студија;
8. издаје рещеоа п признатим испитима;
9. врщи пријем испитних пријава и прпверава права студената на пплагаое
испита;
10. разврстава испитне пријаве, сашиоава записник п пплагаоу испита и
дпставља их наставницима;
11. ппсле испита пдлаже испитне пријаве у студентски дпсије;
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12. унпси у матишне коиге све прпмене у вези са студираоем и прпменама
група;
13. врщи испис студената на пснпву студентскпг захтева, сагласнп Статуту
Факултета;
14. впди ппступак пкп издаваоа увереоа п пплпженим испитима, п
диплпмираоу и издаваоу диплпма;
15. пбавља административне и друге ппслпве везане за пснпвне студије,
укљушујући и израду статистишких извещтаја и других пптребних прегледа;
16. пбавља друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Вищем струшнoтeхнишкпм сaрaднику зa студиje и
студeнтскa питaоa – рукпвпдипцу.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп oбрaзoвaоe нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe
Ппсебни услпви:
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 2
Члан 48.
Раднп местп: Виши стручнoтeхнички сaрaдник зa студиje и студeнтскa питaоa Референт за студентска питаоа
Виши стручнoтeхнички сaрaдник зa студиje и студeнтскa питaоa - у делпкругу свпјих
пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. кoмуницирa сa стрaнкaмa и зaпoслeнимa и рeщaвa питaоa из свoje
нaдлeжнoсти или усмeрaвa нa нaдлeжнoст;
2. врщи пријем мплби за упис на Факултет;
3. врщи упис студената;
4. впди ппступак у вези са рещаваоем писмених студентских захтева;
5. даје инфпрмације у вези са услпвима уписа пп кпнкурсу;
6. ради са странкама на щалтеру;
7. врщи пверу семестара и гпдина студија;
8. издаје рещеоа п признатим испитима;
9. врщи пријем испитних пријава и прпверава права студената на пплагаое
испита;
10. разврстава испитне пријаве, сашиоава записник п пплагаоу испита и
дпставља их наставницима;
11. ппсле испита пдлаже испитне пријаве у студентски дпсије;
12. унпси у матишне коиге све прпмене у вези са студираоем и прпменама
група;
13. врщи испис студената на пснпву студентскпг захтева, сагласнп Статуту
Факултета;
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14. впди ппступак пкп издаваоа увереоа п пплпженим испитима, п
диплпмираоу и издаваоу диплпма;
15. пбавља административне и друге ппслпве везане за пснпвне студије,
укљушујући и израду статистишких извещтаја и других пптребних прегледа;
16. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Вищем струшнoтeхнишкпм сaрaднику зa студиje и
студeнтскa питaоa – рукпвпдипцу.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп oбрaзoвaоe нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe,
oднoснo oснoвнe струкoвнe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв
oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa студиjaмa у трajaоу дo три гoдинe, пo прoпису кojи
je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe или стешенп виспкп пбразпваое
нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, oднoснo спeциjaлистишкe
aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005.
гoдинe, пднпснп нa oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe пo
прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe прe 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 2
6.2.

Правна и ппшта служба
Члан 49.

Раднп местп: Секретар Факултета
Секретар Факултета у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће
ппслпве и задатке:
1. рукoвoди рaдoм Правне и ппщте службe;
2. ушeствуje у рaду oргaнa Фaкултeтa рaди дaвaоa струшних мищљeоa из
пoдрушja прaвa;
3. прaти и прoушaвa зaкoнe, прoписe и струшну литeрaтуру кoja сe oднoси нa
дeлaтнoст и пoслoвaоe Фaкултeтa;
4. кooрдинирa рaд прганизаципних jeдиницa у сaстaву Фaкултeтa;
5. стaрa сe o изврщeоу oдлукa oргaнa Фaкултeтa;
6. пoтписуje пojeдинaшнa aктa Фaкултeтa, пo oвлaщћeоу дeкaнa Факултета;
7. ппмаже декану Факултета у кпнтрпли закпнитпсти рада Факултета и
закпнитпщћу пдлука кпје дпнпсе пргани Факултета;
8. заступа Факултет пп пвлащћеоу декана Факултета;
9. кппрдинира нпрмативнп-правне ппслпве;
10. присуствује седницама пргана Факултета у свпјству правнпг саветника;
11. присуствује састанцима Универзитета;
12. пдгпвпран је за благпвременп и квалитетнп изврщаваое ппслпва и
дисциплину у служби;
13. пбавља и друге ппслпве пдређене ппщтим актима и пп налпгу декана
Факултета.
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За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje, oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo
oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa oснoвним студиjaмa у трajaоу oд
нajмaоe шeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe прe 10.09.2005.
гoдинe.
Ппсебни услпви:
Знаое рада на рашунару, нajмaоe три гoдинa рaднoг искуствa.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 50.
Раднп местп: Диплoмирaни прaвник зa прaвнe, кaдрoвскe и aдминистрaтивнe
ппслпве
Диплoмирaни прaвник зa прaвнe, кaдрoвскe и aдминистрaтивнe ппслпве у делпкругу
свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. пружа струшну ппмпћ заппсленима и странкама са кпјима сарађује;
2. кпмуницира са странкама и заппсленима и рещава питаоа из свпје
надлежнпсти или усмерава на надлежнпст;
3. спрoвoди пoступaк зaснивaоa рaднoг oднoсa и угoвoрнoг aнгaжoвaоa лицa
вaн рaднoг oднoсa и пoступaк oствaривaоa прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти из
рaднoг oднoсa;
4. припрeмa oпщтe и пojeдинaшнe aктe из oблaсти прaвних, кaдрoвских и
aдминистрaтивних пoслoвa;
5. вoди eвидeнциjу и сaшиоaвa пeриoдишнe извeщтaje o рaду и стaоу у oблaсти
прaвних, кaдрoвских и aдминистрaтивних пoслoвa;
6. припрeмa дoкумeнтa и eлeмeнтe зa изрaду прoгрaмa и плaнoвa из oблaсти
прaвних, кaдрoвских и aдминистрaтивних пoслoвa;
7. дaje струшнa пoдрщку у прoцeсу фoрмирaоa плaнoвa рaдa;
8. припрема пдлуке струшних и пргана управљаоа;
9. припрема седнице струшних пргана;
10. дaje струшну пoдрщку у oблaсти кaнцeлaриjскoг пoслoвaоa;
11. пбавља и друге ппслпве пдређене ппщтим актима и пп налпгу неппсреднпг
рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
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Ппсебни услпви:
Знaоe рaдa нa рaшунaру.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 51.
Раднп местп: Службеник за пднпсе са јавнпшћу и маркетинг
Службеник за пднпсе са јавнпшћу и маркетинг у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је
задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. спрoвoди пoлитику oднoсa сa jaвнoщћу;
2. припрeмa инфoрмaциje и пoдaткe зa изрaду кoмуникaциoнe стрaтeгиje;
3. пружa струшну пoдрщку у oргaнизoвaоу кaмпaоa и прoмoтивних дoгaђaja;
4. реализује кaмпaое и прoмoтивне дoгaђajе;
5. oргaнизуje мeдиjскe и другe прoмoтивнe дoгaђaje;
6. припрeмa инфoрмaциje, врщи тeхнишку припрeму и aжурирa пoдaткe нa
интeрнeт пoртaлу;
7. припрeмa сaoпщтeоa зa jaвнoст;
8. припрeмa прeзeнтaциje и публикaциje;
9. oдржaвa oднoсe сa мeдиjимa и jaвнoщћу;
10. прикупљa инфoрмaциje o извeщтaвaоу мeдиja oд знaшaja зa Факултет;
11. псмищљава, прганизује и реализује разнпрпдне ПР дпгађаје, креира и
прпслеђује инфпрмације, саппщтеоа, видеп и аудип матријале.
12. даје ппдрщку у реализпваоу прпјеката наушне сарадое са другим
универзитетима;
13. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Знaоe рaдa нa рaшунaру, знaоe енглескпг jeзикa.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 52.
Раднп местп: Службеник за јавне набавке
Службеник за јавне набавке у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. припрeмa гoдищои плaн jaвних нaбaвки, плaн нaбaвки нa кoje сe зaкoн нe
примeоуje и плaн кoнтрoлe jaвних нaбaвки;
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2. прикупљa, урeђуje, припрeмa и кoнтрoлищe пoдaткe нeoпхoднe зa
спрoвoђeоe jaвних нaбaвки и нaбaвки нa кoje сe зaкoн нe примeоуje и
спрoвoди jaвну нaбaвку;
3. спрoвoди струшнe aнaлизe, прoушaвa тржищтe и прeдлaжe мeрe зa
унaпрeђeоe пoслoвa jaвних нaбaвки и нaбaвки нa кoje сe зaкoн нe
примeоуje;
4. кoнтрoлищe aктe дoнeтe у пoступцимa jaвних нaбaвки, сaшиоaвa извeщтaj и
вoди eвидeнциjу o спрoвeдeним кoнтрoлaмa, прeмa гoдищоeм плaну;
5. ушeствуje у пoступцимa jaвних нaбaвки кao шлaн кoмисиje;
6. прaви плaн праћeоa и рeaлизaциje изврщeоa угoвoрa и прaти рeaлизaциjу
прeпoрукa o спрoвeдeним кoнтрoлaмa;
7. припрeмa угoвoрe, извeщтaje и вoди eвидeнциje из oблaсти свoг рaдa;
8. израђује кпнкурсну дпкументацију;
9. израђује акте у ппступку јавне набавке;
10. израђује угпвпре п јавнпј набавци;
11. прати изврщеоа јавне набавке;
12. пбавља све друге ппслпве кпји су ппвезани са ппступкпм јавне набавке;
13. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Пoлoжeн струшни испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe, у складу са Закпнпм п
јавним набавкам, знаое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 2
Члан 53.
Раднп местп: Сампстални стручнптехнички сарадник за пстале делатнпсти – Референт
за радне пднпсе
Сампстални стручнптехнички сарадник за пстале делатнпсти – Референт за радне
пднпсе у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и
задатке:
1. прeпoзнaje и дeфинищe прojeктнe зaдaткe и припрeмa рeщeоa;
2. дaje упутствa и пружa струшну пoмoћ зaпoслeнимa и стрaнкaмa сa кojимa
сaрaђуje;
3. кoмуницирa сa стрaнкaмa и зaпoслeнимa и рeщaвa питaоa из свoje
нaдлeжнoсти или усмeрaвa нa нaдлeжнoст;
4. пбавља ппслпве у вези засниваоа и престанка раднпг пднпса;
5. прима пријаве за засниваое раднпг пднпса, сређује их, прпверава оихпву
пптпунпст, благпвременпст и др;
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6. впди евиденцију п истицаоу зваоа и пбавещтава декана Факултета, катедре,
кадрпвску кпмисију и заппслене;
7. даје пптребна пбавещтеоа заппсленима и кандидатима кпји су се пријавили
на пглас;
8. припрема и дпставља на пптпис рещеоа п правима и пбавезама заппслених
из раднпг пднпса и дпставља их заппсленима и надлежним службама;
9. впди пптребну и прпписану кадрпвску евиденцију;
10. саставља и ппднпси спискпве заппслених, извещтаје и прегледе п стаоу
кадрпва;
11. издаје пдгпварајуће пптврде из раднпг пднпса;
12. впди записнике за седнице струшних пргана, кап и пдгпварајућих кпмисија;
13. спрпвпди ппступак избпра у зваое наставника, сарадника, наушних радника
и истраживаша;
14. у пдуству технишкпг секретара, пбавља и ппслпве технишкпг секретара;
15. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп oбрaзoвaоe нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Знаое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 54.
Раднп местп: Инжеоер за рачунарске мреже – Систем администратпр
Систем администратпр у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. пружa тeхнишку пoдрщку кoрисницимa инфoрмaциoних систeмa и сaрaђуje
сa тeхнишкoм пoдрщкoм;
2. дeфинищe, прeзeнтуje и рeaлизуje кoриснишкa рeщeоa вeзaнa зa рaшунaрскe
мрeжe и изрaђуje тeхнишкe спeцификaциje;
3. прaти пoтрeбe кoрисникa и зaхтeвe систeмa, нa oснoву кojих прeдлaжe
измeну или нaдгрaдоу мрeжних сeрвисa;
4. кoнтрoлище мрeжни сaoбрaћaj;
5. ушествује у активнпстима планираоа, развпја и пдржаваоа лпкалне
рашунарске мреже и перспналних рашунара;
6. инсталира, ппдещава и пдржава кприснишке рашунаре и прикљушује
периферне уређаје, те инсталира и кпнфигурище оихпве драјвере
(инсталација, ппдещаваое и пдржаваое пперативнпг система; инсталација
прпграма за кпмуникацију пперативнпг система са кпмппнентама рашунара и
периферним уређајима-драјвера; инсталација и пдржаваое кприснишкпг
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спфтвера; инсталација, ппдещаваое и пдржаваое e-mail кприснишкпг
спфтвера; инсталација анти-вирусних прпграма и редпвнп шищћеое радних
станица заражених злпнамерним кпдпм; кпнстатпваое неисправнпсти
кпмппненти рашунара; пребациваое ппдатака са расхпдпваних или
застарелих
кприснишких
рашунара
на
нпве
радне
станице;
преузимаое/пренпщеое пд кприсника и враћаое/прикљушиваое радних
станица накпн инсталације, ппдещаваоа или пдржаваоа; ппдещаваое
радних станица и мреже за рад са спфтверпм инфпрмаципнпг система или
дела инфпрмаципнпг система свих служби);
7. пдржава пперативни систем сервера;
8. пп налпгу рукпвпдипца служби дпставља пбавещтеоа заппсленима путем
електрпнске ппщте;
9. у пдсуству web администратпра пбавља и ппслпве web администратпра;
10. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Нajмaоe jeднa гoдинa рaднoг искуствa.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 55.
Раднп местп: Прпграмер – инжеоер – Web администратпр
Прпграмер – инжеоер – Web администратпр у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је
задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. пружa струшну пoрщку у прojeктoвaоу мoдeлa пoдaтaкa, мoдeлa прoцeсa и
кoриснишкoг интeрфejсa IS;
2. пружa струшну пoдрщку у прojeктoвaоу лoгишкe структурe инфoрмaциoних
систeмa, бaзa пoдaтaкa, извeщтaja, aпликaциja и интeрнeт пoртaлa, сajтoвa и
прeзeнтaциja, кao и aлгoритaмa зa рeaлизaциjу пoстaвљeних зaхтeвa;
3. тeстирa прoгрaмскe цeлинe пo прoцeсимa;
4. ушествује у активнпстима планираоа, развпја и пдржаваоа инфпрмаципних
сервиса Факултета;
5. бави се уређивашким ппслпвима везаним за интернет презентацију
Факултета;
6. инсталира, ппдещава и пдржава рашунаре (инсталација, ппдещаваое и
пдржаваое пперативнпг система; инсталација прпграма за кпмуникацију
пперативнпг система са кпмппнентама рашунара и периферним уређајимадрајвера; инсталација и пдржаваое кприснишкпг спфтвера; инсталација,
ппдещаваое и пдржаваое e-mail кприснишкпг спфтвера; инсталација антивирусних прпграма и редпвнп шищћеое радних станица заражених
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злпнамерним кпдпм; кпнстатпваое неисправнпсти кпмппненти рашунара;
пребациваое ппдатака са расхпдпваних или застарелих кприснишких
рашунара на нпве радне станице; преузимаое/пренпщеое пд кприсника и
враћаое/прикљушиваое радних станица накпн инсталације, ппдещаваоа
или пдржаваоа; ппдещаваое радних станица и мреже за рад са спфтверпм
инфпрмаципнпг система или дела инфпрмаципнпг система свих служби);
7. свакпдневнп пбјављује дпстављене пгласе и сва акта п јавним набавкама пд
стране службеника за јавне набавке, на интернет страници Факултета;
8. ппрушује и заприма тпнере пд дпбављаша за пптребе свих заппслених;
9. у пдсуству систем администратпра пбавља и ппслпве систем
администратпра;
10. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe, пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe или стешенп виспкп пбразпваое нa oснoвним
студиjaмa у oбиму oд 180 EСПБ бoдoвa, пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe
пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe пднпснп нa студиjaмa у трajaоу дo три гoдинe, пo прoпису
кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви
Инфпрматишки смер, минимум 1 гпдина раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 56.
Раднп местп: Стручнптехнички сарадник за пстале делатнпсти – Референт за
канцеларијскп ппслпваое
Стручнптехнички сарадник за пстале делатнпсти – Референт за канцеларијскп
ппслпваое у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и
задатке:
1. eвидeнтирa, рaзврстaвa, дистрибуирa и aрхивирa дoкумeнтaциjу;
2. вoди прoписaнe eвидeнциje пo дeфинисaним прoцeдурaмa рaдa;
3. ппслпви везани за интерну и екстерну ппщту, прима и разврстава ппщту,
завпди предмете у делпвпдник, пверава дпкумента и архивира предмете;
4. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп срeдоe oбрaзoвaоe, IV степен струшнe спреме.
Ппседни услпви:
Најмаое једна гпдина раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1
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Члан 57.
Раднп местп: Технички секретар
Технички секретар у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће
ппслпве и задатке:
1. припрeмa мaтeриjaл, зaкaзуje и вoди eвидeнциjу сaстaнaкa, рoкoвa и oбaвeзa
рукoвoдиoцa;
2. примa и дистрибуирa службeну пoщту и другу дoкумeнтaциjу;
3. вoди eвидeнциjу o крeтaоу дистрибуирaнe пoщтe и изврщeнoj
кoрeспoдeнциjи;
4. кoмуницирa сa стрaнкaмa путeм тeлeфoнa;
5. спрoвoди стрaнкe прeмa прoтoкoлу;
6. заказује и прганизује састанке декана Факултета;
7. дистрибуира сва акта кпја декан Факултета пптписује;
8. заказује састанке пргана Факултета;
9. пбавља ппслпве технишкпг секретара за Деканат;
10. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп срeдоe oбрaзoвaоe, IV степен струшнe спреме.
Ппсебни услпви:
Ппзнаваое енглескпг језика, знaоe рaдa нa рaшунaру.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 58.
Раднп местп: Курир
Курир у
задатке:
1.
2.
3.
4.
5.

делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и

примa, рaзврстaвa и дoстaвљa пoщту и други мaтeриjaл;
вoди eвидeнциjу пoщтe у интeрним дoстaвним коигaмa;
прeузимa пoщиљкe и прeдaje нa зaвoђeоe у писaрницу;
прeузимa пoщтaнскe пoщиљкe зa eкспeдoвaоe и прeдaje пoщту;
курирске ппслпве интернп и екстернп, нпсећи материјале у ппщту, банке и
друге прганизације и впди евиденцију п екстерним налпзима;
6. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп срeдоe oбрaзoвaоe, III степен струшнe спреме.
Брпј изврщилаца: 1
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Члан 59.
Раднп местп: Впзач впзила „Б“ категприје
Впзач впзила „Б“ категприје у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. прeвoз кoрисникa пo нaлoгу нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa;
2. упрaвљa мoтoрним вoзилoм пo нaлoгу рукoвoдиoцa;
3. вoди eвидeнциjу o упoтрeби мoтoрнoг вoзилa, прeђeнoj килoмeтрaжи,
пoтрoщои гoривa и мaзивa;
4. припрeмa путни нaлoг зa кoрищћeоe вoзилa;
5. oдржaвa вoзилa у урeднoм и испрaвнoм стaоу;
6. кoнтрoлищe испрaвнoст вoзилa и угoвaрa пoпрaвкe вoзилa у сeрвисним
рaдиoницaмa;
7. пбавља курирске ппслпве;
8. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца, декана и
прпдекана.
За свпј рад пдгпвпран је секретару Факултета.
Стручна спрема:
Стешенп срeдоe oбрaзoвaоe, III или IV степен струшнe спреме.
Ппсебни услпви:
Вoзaшкa дoзвoлa „Б“ категприје.
Брпј изврщилаца: 1
6.3.

Финансијска служба

Члан 60.
Раднп местп: Рукпвпдилац финансијскп-рачунпвпдствених ппслпва
Рукпвпдилац финансијскп-рачунпвпдствених ппслпва у делпкругу свпјих
пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. прганизује, рукпвпди и прати изврщеое финансијских и рашунпвпдствених
ппслпва;
2. развија, дефинище и кппрдинира припрему финансијских планпва и других
ппщтих и ппјединашних аката из пбласти свпг рада;
3. кппрдинира израду и припрему финансијских извещтаја;
4. сарађује са прганима кпнтрпле, пмпгућава увид у ппслпваое, пружа
пптребна пбавещтеоа и ппступа пп примедбама у складу са важећим
прпписима;
5. дпнпси пдлуке п нашину реализације финансијских и рашунпвпдствених
ппслпва;
6. прати правне прпписе и кпнтрплище спрпвпђеое закпнитпсти наменскпг и
екпнпмишнпг трпщеоа финансијских средстава;
7. кпнтрплище израду финансијских прегледа, анализа и извещтаја;
8. прпјектује приливе и пдливе нпвшаних средстава;
9. кппрдинира у спрпвпђеоу нашела једнппбразнпсти у вези са евидентираоем
и извещтаваоем;
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10. рукпвпди припремпм и израдпм заврщнпг рашуна;
11. кпнтрплище фпрмираое дпкументације за пренпс нпвшаних средстава;
12. пдгпвпран је за благпвременп и квалитетнп изврщаваое ппслпва и
дисциплину у служби;
13. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета и прпдекану за финансије.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваоое на пснпвним академским студијама у пбиму пд
најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, пднпснп специјалистишким струкпвним студијама, пп
прппису кпји уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине; на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп
пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине.
Ппсебни услпви
Знаое рада на рашунару, најмаое пет гпдина раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 61.
Раднп местп: Диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рачунпвпдствене ппслпве –
заменик рукпвпдипца финансијскп-рачунпвпдствених ппслпва
Диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рачунпвпдствене ппслпве – заменик
рукпвпдипца финансијскп-рачунпвпдствених ппслпва у делпкругу свпјих
пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. припрема ппдатке и пружа ппдрщку у изради финансијских планпва;
2. израђује прпцедуре за финансијскп управљаое и кпнтрплу (ФУК);
3. прати стаое, спрпвпди струшне анализе, испитује инфпрмације и анализира
акте и припрема извещтаје п финансијским и рашунпвпдственим питаоима
из пбласти делпкруга рада;
4. прикупља и пбрађује ппдатке за израду извещтаја, финансијских прегледа и
анализа;
5. припрема ппдатке за израду ппщтих и ппјединашних аката;
6. припрема и врщи пбраду дпкументације за плаћаое пп разлишитим
пснпвама;
7. врщи плаћаое пп пснпву дпкументације, прати преузимаое пбавеза за
реализацију расхпда;
8. врщи рашунпвпдствене ппслпве из пбласти рада;
9. припрема и пбрађује дпкументацију за евидентираое насталих ппслпвних
прпмена;
10. прати впђеое и впди ппмпћне коиге и ппмпћне евиденције и усаглащава
ппмпћне коиге са главнпм коигпм;
11. усклађује стаоа импвине и пбавеза у коигпвпдственпј евиденцији са
стварним стаоем;
12. прати усаглащаваое пптраживаоа и пбавезе;
13. прати шуваое и архивираое финансијских извещтаја, дневника и главне
коиге.
14. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
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За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу финансијскп-рашунпвпдствених ппслпва.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним академским студијама у пбиму пд
најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, пднпснп специјалистишким струкпвним студијама, пп
прппису кпји уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп
пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине.
Ппсебни услпви:
Знаое рада на рашунару и најмаое пет гпдина раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 62.
Раднп местп: Сампстални стручнптехнички сарадник – финансијскп рачунпвпдствени
сарадник
Сампстални стручнптехнички сарадник – финансијскп рачунпвпдствени сарадник у
делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. прикупља, уређује и припрема ппдатке за израду финансијских анализа,
извещтаја и прпјеката;
2. птвара картице прихпда пп свим извприма прихпда и оихпвпј намени на
ппшетку и тпкпм гпдине (за извпђеое наставе, за усаврщаваое и
наушнпистраживашки рад пп прпјектима, за семинаре, симппзијуме и
кпнгресе, за сппствене прихпде пп изврщеним услугама Факултета правним
и физишким лицима и за све друге извпре прихпда);
3. свакпдневнп ажурира прихпде и расхпде пп свим активнпстима и даје
извещтаје п стаоима средстава нпсипцима активнпсти;
4. ажурира стаоа на картпнима пп пснпву материјалнп-финансијских
дпкумената кпји су пптписани-пдпбрени пд стране пвлащћених лица;
5. дпставља ппдатке и дпкументацију за пбрашун путних трпщкпва у земљи и
инпстранству за исплату аутпрских хпнпрара и угпвпра п делу, даје налпге за
исплату пп примљеним фактурама;
6. пбавља административнп-технишке ппслпве за катедре (издаваое рещеоа п
гпдищоим пдмприма, дистрибуција и прављеое спискпва за пверу
здравствених коижица, маркица за градски превпз и други ппслпви);
7. израђује дпкументацију за ппднпщеое ппреским службама и другим
прпписима устанпвљеним прганима и службама;
8. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу финансијскп-рашунпвпдствених ппслпва.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним академским студијама у пбиму пд
најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, пднпснп специјалистишким струкпвним студијама, пп
прппису кпји уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине, на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп
пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине.
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Ппсебни услпви:
Знаое рада на рашунару, најмаое три гпдине раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 63.
Раднп местп: Сампстални стручнптехнички сарадник – пбрачунски радник и
благајник
Сампстални стручнптехнички сарадник – пбрачунски радник и благајник у делпкругу
свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. врщи пбрашун зарада и накнада зарада на нивпу пбрашунских јединица за
свакпг заппсленпг;
2. пппуоава ппреске пријаве и статистишке извещтаје везане за зараде;
3. израђује и дпставља пријаве Пензијскпм и инвалидскпм псигураоу п уплати
дппринпса пп пснпву угпвпрене накнаде и зараде (М-4; МУН; МУНК)
4. усаглащава изнпсе плаћених ппреза и дппринпса пп пснпву зарада са
прганима Ппреске управе;
5. издаје пптврде п прпсеку зарада заппслених за кредите, стипендије, дешје
дпдатке и др;
6. врщи кпнтрплу, пбрашун и исплату путних налпга;
7. врщи пбрашун пп пснпву угпвпра п делу, угпвпра п привременп ппвременим
ппслпвима, угпвпра п аутпрским хпнпрарима и др;
8. пбавља и све гптпвинске исплате и уплате са рашуна, впди благајнишку
дпкументацију и свакпдневнп сашиоава благајнишке извещтаје;
9. припрема ппдатке за израду статистишких и других извещтаја п зарадама;
10. врщи пбрашуне и реализује девизна плаћаоа и впди девизну благајну;
11. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу финансијскп-рашунпвпдствених ппслпва.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним академским студијама у пбиму пд
најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, пднпснп специјалистишким струкпвним студијама, пп
прппису кпји уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп
пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине.
Ппсебни услпви:
Знаое рада на рашунару и најмаое пет гпдина раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1
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Члан 64.
Раднп местп: Сампстални финансијскп-рачунпвпдствени сарадник
Сампстални финансијскп-рачунпвпдствени сарадник у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти
је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. прикупља, уређује и припрема ппдатке за израду финансијских анализа,
извещтаја и прпјеката;
2. врщи пријем, кпнтрплу и груписаое улазне и излазне дпкументације и даје
налпг за финансијскп задуживаое;
3. кпнтрплище коигпвпдствене исправе пре коижеоа ради пбезбеђиваоа
ппступнпсти, исправнпсти, рашунске ташнпсти и закпнитпсти ппслпвнпг
дпгађаја и ппслпвне прпмене исказане у коигпвпдственпј исправи;
4. саставља налпге за коижеоа у главнпј и ппмпћним коигама;
5. кпнтира извпде и друге коигпвпдствене исправе;
6. евидентира ппслпвне прпмене пп принципу ажурнпсти;
7. прати тпкпве наплате пптраживаоа и плаћаоа дпспелих пбавеза;
8. впди евиденције пснпвних средстава и инвентара;
9. пбезбеђује ппписне листе за пбављаое ппписа импвине и усклађује
коигпвпдственп стаое са стварним стаоем;
10. пбрашунава ампртизације и птпис пснпвних средстава;
11. врщи усаглащаваое кпнта главне коиге са аналитишким евиденцијама;
12. утврђује, евидентира, пбрашунава и исказује пбавезе за ппрезе (ПДВ);
13. припрема ппдатке за израду финансијскпг плана;
14. припрема прпписану дпкументацију за ппднпщеое ппреских пријава;
15. врщи пријем, фпрмалну, лпгишку и рашунску кпнтрплу улазних рашуна пре
плаћаоа ради пбезбеђиваоа ппступнпсти, исправнпсти, рашунске ташнпсти и
закпнитпсти ппслпвнпг дпгађаја и ппслпвне прпмене исказане у
коигпвпдственпј исправи;
16. завпди рашуне и птвара щифре дпбављаша са свим пптребним
идентификаципним ппдацима;
17. врщи преглед и ликвидираое дпкумената, исппставља налпге за плаћаое и
наплату и прави извещтаје свакпдневнпг стаоа на текућим рашунима пп
прганизаципним јединицама;
18. врщи пбрашун и плаћаое накнада за дплазак и пдлазак са ппсла, пбрашунава
ппрез, саставља пдгпварајуће ппреске пријаве и дпставља их Ппрескпј
управи;
19. пбавља интерну кпнтрплу трансакција рашуна прихпда и расхпда;
20. кпнтрплище електрпнске налпге за плаћаое и аутпматске налпге за
коижеое;
21. пбавља ликвидацију коигпвпдствених исправа;
22. припрема ппдатке за израду перипдишних пбрашуна и заврщних рашуна;
23. впди евиденцију п реализацији финансијскпг плана и кпнтрплище примену
усвпјенпг кпнтнпг плана;
24. припрема и пбрађује ппдатке за финансијске прегледе и анализе,
статистишке пстале извещтаје везане за финансијскп-материјалнп
ппслпваое;
25. припрема ппдатке, извещтаје и инфпрмације п финансијскпм ппслпваоу;
26. прати прпписе и впди евиденцију измена прпписа из делпкруга рада;
27. впди евиденције из делпкруга рада и извещтава п изврщеним активнпстима;
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28. пбавља пбрашуне и реализује девизна плаћаоа и впди девизну благајну;
29. впди ппмпћне коиге и евиденције и усаглащава ппмпћне коиге са главнпм
коигпм;
30. шува и архивира ппмпћне коиге и евиденције;
31. ажурира ппдатке у пдгпварајућим базама;
32. врщи билансираое прихпда и расхпда (месешнп, кварталнп и гпдищое);
33. пружа ппдрщку у изради перипдишнпг и гпдищоег пбрашуна;
34. врщи рашунску и лпгишку кпнтрплу месешних извещтаја, пбрађује ппдатке и
израђује статистишке извещтаје;
35. птвара картице прихпда пп свим извприма прихпда и оихпвпј намени на
ппшетку и тпкпм гпдине (за извпђеое наставе, за усаврщаваое и
наушнпистраживашки рад пп прпјектима, за семинаре, симппзијуме и
кпнгресе, за сппствене прихпде пп изврщеним услугама Факултета правним
и физишким лицима и за све друге извпре прихпда);
36. свакпдневнп ажурира прихпде и расхпде пп свим активнпстима и даје
извещтаје п стаоима средстава нпсипцима активнпсти;
37. ажурира стаоа на картпнима пп пснпву материјалнп-финансијских
дпкумената кпји су пптписани-пдпбрени пд стране пвлащћених лица;
38. дпставља ппдатке и дпкументацију за пбрашун путних трпщкпва у земљи и
инпстранству за исплату аутпрских хпнпрара и угпвпра п делу, даје налпге за
исплату пп примљеним фактурама;
39. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у пбиму пд 180 ЕСПБ
бпдпва, пп прппису кпји уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине, на
студијама у трајаоу дп три гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп
10.09.2005. гпдине, изузетнп средое пбразпваое и раднп искуствп на тим ппслпвима
стешенп дп дана ступаоа на снагу Уредбе.
Ппсебни услпви:
Знаое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 7
6.4.

Библиптека

Члан 65.
Раднп местп: Виши диплoмирaни библиoтeкaр – рукпвпдилац библиптеке и
студентске читапнице
Виши диплoмирaни библиoтeкaр – рукпвпдилац библиптеке и студентске читапнице
у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. крeирa и спрoвoди нaбaвну пoлитику библиoтeкe пoпуоaвaоeм фoндoвa
свим видoвимa нaбaвкe и фoрмирa и вoди пoсeбнe збиркe;
2. oбрaђуje свe oбликe библиoтeшкo-инфoрмaциoнe грaђe и извoрa, фoрмирa
рeфeрaлнe и другe бaзe пoдaтaкa и oбaвљa пoслoвe нaциoнaлних aгeнциja;
3. изрaђуje кoнцeпциjу, oргaнизуje и спрoвoди eдукaтивну и струшну пoмoћ
кoрисницимa;
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4. плaнирa, oргaнизуje и рeaлизуje мeђунaрoдну сaрaдоу, мeђубиблиoтeшку
пoзajмицу и врщи прoмoциjу, прeзeнтaциjу и плaсмaн српскe коигe у
инoстрaнствo;
5. изрaђуje критeриjумe зa кaтeгoризaциjу, вoди рeгистрe и рaди нa oстaлим
пoслoвимa зaщтитe стaрe и рeткe библиoтeшкe грaђe;
6. крeирa стрaтeгиjу дигитaлизaциje и фoрмирa и вoди дигитaлнe збиркe и бaзe
пoдaтaкa;
7. утврђуje и спрoвoди кoнцeпциjу шувaоa и рeвизиje библиoтeшкoинфoрмaциoнe грaђe и извoрa;
8. вoди стaтистику и eвидeнциje, aнaлизирa, прaти стaоe и прeдлaжe мeрe зa
унaпрeђeоe дeлaтнoсти;
9. прганизује и рукпвпди радпм библиптеке и библиптешке мреже;
10. пбавља аналитишку пбраду шланака за SCI;
11. пбавља размену шаспписа и друге ппслпве из пбласти библиптекарства;
12. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета и прпдекану за науку.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo
oбрaзoвaоe, пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe пднпснп нa oснoвним студиjaмa у трajaоу oд
нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005.
гoдинe.
Ппсебни услпви:
Знaоe рaдa нa рaшунaру, знaоe стрaнoг jeзикa, пoлoжeн струшни испит и стeшeнo
звaоe у склaду сa прaвилникoм, три дo щeст гoдинa рaднoг искуствa.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 66.
Раднп местп: Диплпмирани библиптекар
Диплoмирaни библиoтeкaр у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. пружa кoрисницимa библиoтeшкo-инфoрмaциoну грaђу и извoрe у
библиoтeци и нa дaљину;
2. кoмуницирa сa стрaнкaмa и зaпoслeнимa и рeщaвa питaоa из свoje
нaдлeжнoсти или усмeрaвa нa нaдлeжнoст;
3. вoди рeгистрe и рaди нa oстaлим пoслoвимa зaщтитe стaрe и рeткe
библиoтeшкe грaђe;
4. врщи унпс ппдатака у инфпрмаципнипни систем наушне делатнпсти
Универзитета у Нпвпм Саду;
5. врщи дигитaлизaциjу публикaциja;
6. пбавља и друге библиптекарске и коижнишарске ппслпве;
7. врщи пбраду мпнпграфских и серијских публикација;
8. реализује размену шаспписа и међубиблиптешке ппзајмице;
9. пбавља ппслпве умнпжаваоа, слагаоа и кпришеоа щтампанпг материјала;
10. пбавља све библиптекарске и коижнишарске ппслпве;
11. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
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За свпј рад пдгпваран је Вищем диплoмирaнпм библиoтeкaру – рукпвпдипцу
библиптеке и студентске шитапнице.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп пбразпваое нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe
студиje oднoснo спeциjaлистишкe aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo
oбрaзoвaоe, пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe пднпснп нa oснoвним студиjaмa у трajaоу oд
нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005.
гoдинe.
Ппсебни услпви:
Знaоe рaдa нa рaшунaру, знaоe стрaнoг jeзикa, пoлoжeн струшни испит и стeшeнo
звaоe у склaду сa прaвилникoм, jeднa гoдинa рaднoг искуствa.
Брпј изврщилаца: 2
6.5.

Техничка служба

Члан 67.
Раднo местo: Рукпвпдилац ппслпва инвестиципнпг и техничкпг пдржаваоа
Рукпвпдилац ппслпва инвестиципнпг и техничкпг пдржаваоа у делпкругу свпјих
пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. oргaнизуje и прaти изврщeоe свих пoслoвa инвeстициoнoг и тeхнишкoг
oдржaвaоa;
2. ушeствуje у изрaди плaнa у дeлу кojи сe oднoси нa инвeстициje и oдржaвaоe
и ушeствуje у оeгoвoj рeaлизaциjи;
3. изрaђуje идejнe и глaвнe прojeктe и врщи кoнтрoлу прojeкaтa и нaдзoр нaд
изврщeоeм рaдoвa;
4. прибaвљa сву тeхнишку дoкумeнтaциjу вeзaну зa извoђeоe рaдoвa;
5. снимa стaоe пoстojeћих oбjeкaтa и инстaлaциja тeхнишких систeмa и
припрeмa прeдлoг рaдoвa и услугa;
6. кooрдинирa и прaти изрaду тeхнишкe дoкумeнтaциje;
7. кooрдинирa припрeму прeдлoгa плaнoвa инвeстициoнoг и тeхнишкoг
oдржaвaоa и изрaду тeхнишких спeцификaциja зa нaбaвкe и jaвнe нaбaвкe;
8. кппрдинира ппслпве везане за пдржаваое пбјекта;
9. ушествује у припреми акта п прпцени ризика;
10. врщи кпнтрплу и даје савете ппслпдавцу у планираоу, избпру, кприщћеоу и
пдржаваоу средстава за рад, ппасних материја и средстава и ппреме за
лишну защтиту на раду;
11. ушествује у ппремаоу и уређиваоу раднпг места у циљу пбезбеђиваоа
безбедних и здравих услпва рада;
12. прганизује превентивна и перипдишна испитиваоа услпва радне пкплине;
13. прганизује превентивне и перипдишне прегледе и испитиваоа ппреме за
рад;
14. свакпдневнп прати и кпнтрплище примену мера за безбеднпст и здравље
заппслених на раду;
15. прати стаое у вези са ппвредама на раду и прпфесипналним пбпљеоима,
кап и бплестима у вези са радпм, ушествује у утврђиваоу оихпвих узрпка и
припрема извещтаје са предлпзима мера за оихпвп птклаоаое;
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16. припрема и спрпвпди псппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад;
17. припрема упутства за безбедан рад и кпнтрплище оихпву примену;
18. забраоује рад на раднпм месту или упптребу средства за рад у слушају када
утврди неппсредну ппаснпст пп живпт или здравље заппсленпг;
19. сарађује и кппрдинира рад са службпм медицине рада пп свим питаоима у
пбласти безбеднпсти и здравља на раду;
20. впди евиденције у пбласти безбеднпсти и здравља на раду кпд ппслпдавца;
21. пбавља ппслпве скриптарнице;
22. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је декану Факултета и прпдекану за финансије.
Стручна спрема:
Стешенп виспкп oбрaзoвaоe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд
нajмaоe 240 EСПБ бoдoвa, oднoснo спeциjaлистишким струкoвним студиjaмa, пo
прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe пднпснп нa
oснoвним студиjaмa у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao
висoкo oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe или нa oснoвним студиjaмa у oбиму oд 180
EСПБ бoдoвa, пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaоe пoшeв oд 10.09.2005. гoдинe
пднпснп нa студиjaмa у трajaоу дo три гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo
oбрaзoвaоe дo 10.09.2005. гoдинe.
Ппсебни услпви:
Знaоe рaдa нa рaшунaру, пoлoжeн oдгoвaрajући струшни испит из oблaсти рaдa,
у склaду сa зaкoнoм.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 68.
Раднo местo: Радник пбезбеђеоа без пружја – ппртир
Радник пбезбеђеоа без пружја - ппртир у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен
да пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. кoнтрoлищe улaзaк и излaзaк лицa и eвидeнтирa пoсeтe;
2. вoди коигe eвидeнциja;
3. oбeзбeђуje oбjeкaт, зaпoслeнe и другa лицa;
4. спрoвoди стaлни нaдзoр нaд oбjeктoм;
5. кoнтрoлищe и нaдзирe рaд тeхнишких систeмa oбeзбeђeоa;
6. пбавља ппслпве ппртира у складу са правилима ппртирске службе;
7. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу ппслпва инвестиципнпг и технишкпг
пдржаваоа.
Стручна спрема:
Стешен III или IV степен струшне спреме.
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Ппсебни услпви:
Лицeнцa зa врщeоe oснoвних пoслoвa службeникa oбeзбeђeоa-бeз oружja,
пплпжен ватрпгасни испит, 6 месеци раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 5
Члан 69.
Раднo местo: Спремачица
Спремачица у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужена да пбавља следеће ппслпве
и задатке:
1. oбaвљa пoслoвe oдржaвaоa хигиjeнe и спрoвoђeоa мeрa сaнитaрнo
хигиjeнскoг рeжимa;
2. спрeмa и урeђуje сoбe и прoстoриje зa бoрaвaк кoрисникa;
3. приjaвљуje свa oщтeћeоa и квaрoвe нa инстaлaциjaмa, инвeнтaру и oпрeми;
4. прaти стaоe зaлихa пoтрoщнoг мaтeриjaлa и ситнoг инвeнтaрa зa пoтрeбe
oдржaвaоa шистoћe;
5. пдржава хигијену прпстпра Факултета, прпстпра пкп главнпг улаза у зграду,
кап и псталпг прпстпра пкп зграде Факултета;
6. друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпрна је Рукпвпдипцу ппслпва инвестиципнпг и технишкпг
пдржаваоа.
Стручна спрема:
Стешенп oснoвнo oбрaзoвaоe.
Брпј изврщилаца: 12
Члан 70.
Раднп местп: Мајстпр пдржаваоа – електричар
Мајстпр пдржаваоа – електричар у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да
пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. прeглeда oбjeкте, врщи кoнтрoлу испрaвнoсти инстaлaциja, прoтивпoжaрних
систeмa, урeђaja, oпрeмe, aпaрaтa и срeдстaвa;
2. eлeктришaрскe, мащинске, стoлaрскe кao и другe рaдoвe oдржaвaоa и
пoпрaвки;
3. oбaвљa рeдoвнe прeглeдe oбjeкaтa, oпрeмe и инстaлaциja, прeмa плaну
oдржaвaоa;
4. oбaвeщтaвa нaдлeжнe службe o уoшeним нeпрaвилнoстимa у oбjeкту или
вeћим квaрoвимa нa систeмимa и инстaлaциjaмa;
5. вoди eвидeнциjу o квaрoвимa и изврщeним пoпрaвкaмa;
6. пдржава хигијену технишких прпстприја кпје су у делпкругу оегпвпг рада;
7. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу ппслпва инвестиципнпг и технишкпг
пдржаваоа.
Стручна спрема:
Стешен IV степен струшне спреме.
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Ппсебни услпви:
Средоа електрптехнишка щкпла.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 71.
Раднп местп: мајстпр пдржаваоа – впдпинсталатер
Мајстпр пдржаваоа – впдпинсталатер у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да
пбавља следеће ппслпве и задатке:
1. прeглeда oбjeкaт, врщи кoнтрoлу испрaвнoсти впдпвпдних инстaлaциja;
2. пущтa вoдoвoднe инстaлaциje у oпeрaтивни рaд;
3. вoди eвидeнциjу o квaрoвимa и изврщeним пoпрaвкaмa;
4. пдржава зграду Факултета, пбавља ппправке везане за текуће пдржаваое;
5. кпнтрплище рад, укљушеое и искљушеое црпних пумпи и птклаоа
недпстатке у оихпвпм раду;
6. два пута гпдищое врщи шищћеое предщахте пд талпга;
7. ппправља тпшећа места (впдпвпдних и гасних славина);
8. пдгущује канализаципне инсталације;
9. пдржава хигијену технишких прпстприја кпје су у делпкругу оегпвпг рада;
10. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу ппслпва инвестиципнпг и технишкпг
пдржаваоа.
Стручна спрема:
Стешен III степен струшне спреме.
Ппсебни услпви:
Средоа грађевинска щкпла.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 72.
Мајстпр пдржаваоа – мплер
Мајстпр пдржаваоа – мплер у делпкругу свпјих пдгпвпрнпсти је задужен да пбавља
следеће ппслпве и задатке:
1. прeглeда oбjeкат, oбaвeщтaвa нaдлeжнпг рукпвпдипца
o уoшeним
нeпрaвилнoстимa у oбjeкту;
2. пбавља мoлeрскe и слишне пoслoвe, кao и другe рaдoвe oдржaвaоa и
пoпрaвки;
3. пдржава зграду Факултета, пбавља ппправке везане за текуће пдржаваое;
4. пдржава хигијену технишких прпстприја кпје су у делпкругу оегпвпг рада;
5. пбавља браварске ппслпве;
6. пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца.
За свпј рад пдгпвпран је Рукпвпдипцу ппслпва инвестиципнпг и технишкпг
пдржаваоа.
Стручна спрема:
Стешен III степен струшне спреме.
46

Ппсебни услпви:
Средоа грађевинска щкпла.
Брпј изврщилаца: 1
Члан 73.
Пп дпбијаоу сагласнпсти Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја,
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
Факултета.
Декан Факултета ће изврщити расппређиваое радника на радна места у складу
са пвим Правилникпм.
Члан 74.
У слушају неусаглащенпсти Правилника са Закпнпм п заппсленима у јавним
службама, Закпнпм п раду, кплективним угпвпрпм, Правилникпм п раду или другим
ппщтим актпм примеоиваће се неппсредни закпн, пднпснп кплективни угпвпр.

Декан Факултета
Прпф. др Радпмир Малбаща
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