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Члан 7. 
 

Звања наставника су: доцент, ванредни професор и редовни професор. 
Наставу страног језика, осим лица које имају звање из става 1. овог члана могу изводити и 

наставници у звању наставник страног језика. 
Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. 

 

Члан 8. 
 

Наставник и сарадник бирају се у звање за уже научне, односно уметничке области утврђене 
општим актом Универзитета. 

 

Члан 9. 
 

У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду, лице може стећи, у 
складу са Законом о научноистраживачкој делатности, истраживачко звање: истраживач-приправник и 
истраживач-сарадник, и научно звање: научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник 

 
 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА 
 

Члан 10. 

Назив радног места: Наставник на академским студијама – редовни професор 

Општи опис послова: 

- држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, 
утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 

- организује и спроводи различите облике провере знања и испите; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
- редовно и благовремено вођење пратеће документације која произилази из реализације 

студијских програма утврђених Стандардима за акредитацију; 
- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју 

студијских програма; 
- ментор је студентима при изради завршних радована на свим нивоима студија; 
- припрема наставне материјале за студенте (скрипте, уџбенике, збирке ); 
- организује и изводи научноистраживачки рад; 
- пише и објављује научне радове и уџбеничку литературу из научне области за коју је биран; 
- прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне области у истраживању и 

члан је комисија за њихов избор; 
- развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
- показује друштвену одговорност у области развоја образовања и напретка целокупног 

друштва; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 

нивоима, укључујући и целоживотно учење; 
- учествује у раду стручних органа, органа управљања и комисија Факултета и Универзитета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- стечено звање доктора наука према прописима који су важили до 10.09.2005. године. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 

- објављен већи број научних радова, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научнонаставног подмлатка, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и мастер академским студијама, захтеви у складу са прописима 
којима је уређена област високог образовања; 

- захтеви су прописани законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо 
образовање. 
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Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 11. 
 

Назив радног места: Наставник на академским студијама – редовни професор у пољу 
уметности 

 
Општи опис послова: 

- држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, 
утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 

- организује и спроводи различите облике провере знања и испите; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
- редовно и благовремено вођење пратеће документације која произилази из реализације 

студијских програма утврђених Стандардима за акредитацију; 
- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју 

студијских програма; 
- ментор је студентима при изради завршних радована на свим нивоима студија; 
- припрема наставне материјале за студенте (скрипте, уџбенике, збирке ); 
- организује и изводи уметнички рад; 
- пише и објављује радове и уџбеничку литературу из уметничке области за коју је биран; 
- прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте уметничке области у истраживању и 

члан је комисија за њихов избор; 
- развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
- показује друштвену одговорност у области развоја образовања и напретка целокупног 

друштва; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 

нивоима, укључујући и целоживотно учење; 
- учествује у раду стручних органа, органа управљања и комисија Факултета и Универзитета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 
- објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у 

развоју уметничког подмлатка, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер 
академским студијама, захтеви у складу са прописима којима је уређена област високог 
образовања; 

- има изузетна уметничка дела која су утицала на развој културе и уметности; 

- захтеви су прописани законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо 
образовање. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 
одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 12. 

Назив радног места: Наставник на академским студијама – ванредни професор 

Општи опис послова: 
- држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, 

утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 
- организује и спроводи различите облике провере знања и испите; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
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- редовно и благовремено вођење пратеће документације која произилази из реализације 
студијских програма утврђених Стандардима за акредитацију; 

- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју 
студијских програма; 

- ментор је студентима при изради завршних радована на свим нивоима студија; 
- припрема наставне материјале за студенте (скрипте, уџбенике, збирке); 
- организује и изводи научноистраживачки рад; 
- пише и објављује научне радове и уџбеничку литературу из научне области за коју је биран; 
- прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне области у истраживању и 

члан је комисија за њихов избор; 
- развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
- показује друштвену одговорност у области развоја образовања и напретка целокупног 

друштва; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 

нивоима, укључујући и целоживотно учење; 
- учествује у раду стручних органа, органа управљања и комисија Факултета и Универзитета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- стечено звање доктора наука према прописима који су важили до 10.09.2005. године. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 
- објављене научне радове од значаја за развој науке, у ужој научној области, у међународним или 

водећим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, 
оригинални метод, нову сорту и сл.), руковођење, односно учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака, више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима, захтеви су у складу са прописима којима је 
уређена област високог образовања; 

- захтеви су прописани законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо 
образовање. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 
одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 13. 
 

Назив радног места: Наставник на академским студијама – ванредни професор у пољу 
уметности 

 
Општи опис послова: 

- држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, 
утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 

- организује и спроводи различите облике провере знања и испите; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
- редовно и благовремено вођење пратеће документације која произилази из реализације 

студијских програма утврђених Стандардима за акредитацију; 
- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју 

студијских програма; 
- ментор је студентима при изради завршних радована на свим нивоима студија; 
- припрема наставне материјале за студенте (скрипте, уџбенике, збирке ); 
- организује и изводи уметнички рад; 
- пише и објављује радове и уџбеничку литературу из уметничке области за коју је биран; 
- прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне, односно уметничке области у 

истраживању и члан је комисија за њихов избор; 
- развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
- показује друштвену одговорност у области развоја образовања и напретка целокупног 

друштва; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 

нивоима, укључујући и целоживотно учење; 



5 
 

- учествује у раду стручних органа, органа управљања и комисија Факултета и Универзитета. 
 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 
- објављенo више уметничких остварњења у уметничкој области, руковођење, односно учешће у 

уметничким пројектима, објављен уџбеник или монографију, захтеви су у складу са прописима 
којима је уређена област високог образовања; 

- има изузетна уметничка дела која представљају самостални допринос уметности; 
- захтеви су прописани законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо 

образовање. 
 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 14. 

Назив радног места: Наставник на академским студијама – доцент 

Општи опис послова: 
- држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, 

утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 
- организује и спроводи различите облике провере знања и испите; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
- редовно и благовремено вођење пратеће документације која произилази из реализације 

студијских програма утврђених Стандардима за акредитацију; 
- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју 

студијских програма; 
- ментор је студентима при изради завршних радована на свим нивоима студија; 
- припрема наставне материјале за студенте (скрипте, уџбенике, збирке ); 
- организује и изводи научноистраживачки рад; 
- пише и објављује научне радове и уџбеничку литературу из научне области за коју је биран; 
- прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне области у истраживању и 

члан је комисија за њихов избор; 
- развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
- показује друштвену одговорност у области развоја образовања и напретка целокупног 

друштва; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 

нивоима, укључујући и целоживотно учење; 
- учествује у раду стручних органа, органа управљања и комисија Факултета и Универзитета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године; 

- стечено звање доктора наука према прописима који су важили до 10.09.2005. године. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 
- објављене научне, односно стручне радове, у научним часописима или зборницима, са 

рецензијама, захтеви су прописани законом о високом образовању и другим прописима који 
уређују високо образовање; 

- захтеви су прописани законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо 
образовање. 
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Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 15. 

Назив радног места: Наставник на академским студијама – доцент у пољу уметности 

Општи опис послова: 

- држи наставу на свим нивоима студија, према садржају и у предвиђеном броју часова, 
утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 

- организује и спроводи различите облике провере знања и испите; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
- редовно и благовремено вођење пратеће документације која произилази из реализације 

студијских програма утврђених Стандардима за акредитацију; 
- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и учествује у развоју 

студијских програма; 
- ментор је студентима при изради завршних радована на свим нивоима студија; 
- припрема наставне материјале за студенте (скрипте, уџбенике, збирке ); 
- организује и изводи уметнички рад; 
- пише и објављује радове и уџбеничку литературу из уметничке области за коју је биран; 
- прати и усмерава развој наставника и сарадника из исте научне, односно уметничке области у 

истраживању и члан је комисија за њихов избор; 
- развија колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 

- показује друштвену одговорност у области развоја образовања и напретка целокупног 
друштва; 

- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 
нивоима, укључујући и целоживотно учење; 

- учествује у раду стручних органа, органа управљања и комисија Факултета и Универзитета. 
 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- призната уметничка остварења. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 
- објављене стручне радове, уметничка остварења, захтеви су прописани законом о високом 

образовању и другим прописима који уређују високо образовање; 
- призната уметничка дела. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 
одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 16. 
 

Назив радног места: Наставник у високом образовању – наставник страног језика (енглески 
језик) 

 

Општи опис послова: 

- реализује наставу страног (енглеског) језика, према садржају и у предвиђеном броју часова, 
утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 

- припрема и реализује провере знања; 
- држи консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма; 
- предлаже усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма; 
- објављује научностручне радове; 
- припрема наставне материјале за студенте; 
- показује друштвену одговорност у области развоја образовања; 
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- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим 
нивоима, укључујући и целоживотно учење; 

- учествује у раду стручних органа, комисија и других радних тела Факултета. 
 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
- на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. 

године, Филолошки факултет; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године, Филолошки факултет; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10.09.2005. године, Филолошки факултет. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- способност за наставни рад; 
- објављене стручне радове у одговарајућој области; 
- захтеви у складу са прописима којима је уређена област високог образовања. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 
одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 
 

ПОСЛОВИ САРАДНИКА 
 

Члан 17. 

Назив радног места: Асистент са докторатом 

Општи опис послова: 
- учествује у наставном раду (реализацији вежби и других облика наставе, организацији провера 

знања студената, консултације са студентима и сл.) на основним и мастер академским студијама; 
- учествује у реализацији научноистраживачких задатака и пројеката; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања чланством у 

комисијама и другим радним телима Факултета које регулишу ову област. 
 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- стечено звање доктора наука према прописима који су важили до 10.09.2005. године. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- смисао за наставни рад; 
- објављене резултате научних истраживања самостално или са сарадницима у последњих пет 

година; 
- захтеви су у складу са прописима којима је уређена област високог образовања. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 

Члан 18. 

Назив радног места: Асистент 

Општи опис послова: 

- учествује у наставном раду (реализацији вежби и других облика наставе, организацији провера 
знања студената, консултације са студентима и сл.) на основним и мастер академским студијама; 

- учествује у реализацији научноистраживачких задатака и пројеката; 
- учествује у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања чланством у 

комисијама и другим радним телима Факултета које регулишу ову област. 
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Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном 

просечном оценом најмање 8 (осам). 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- смисао за наставни рад; 
- захтеви су у складу са прописима којима је уређена област високог образовања. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 
одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 
Члан 19. 

Сарадник у настави 

Општи опис послова: 
- учествује у наставном раду (реализацији вежби и других облика наставе, организацији провера 

знања студената, консултације са студентима и сл.) под непосредним руководством наставника 
на основним или мастер студијама. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- студије првог степена завршене са просечном оценом најмање 8 (осам), захтеви су прописани 

законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо образовање. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- студент мастер академских или специјалистичких студија. 

 

Број извршилаца: Одређен је актом о акредитацији студијских програма и Факултета до броја 
одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 
Факултету. 

 
 

ПОСЛОВИ ИСТРАЖИВАЧА 
 

Члан 20. 

Назив радног места: Научни саветник / виши научни сарадник / научни сарадник 

Општи опис послова: 
- учествује у изради предлога за краткорочне, средњорочне и дугорочне планове развоја у целини 

и у појединим научним областима; 
- програмира и организује научна истраживања и усклађује рад у оквиру научноистраживачких 

пројеката; 
- програмира, организује и непосредно руководи тимским истраживањима сложених садржаја у 

области уже специјалности; 
- обједињава, анализира и тумачи резултате научних истраживања самостално и са сарадницима; 
- припрема резултате за саопштавање и публиковање; 
- образује и усавршава научни подмладак; 
- учествује у извођењу наставе на докторским студијама; 

- ментор је или члан комисије за оцену и одбрану докторских дисертација (ако испуњава посебне 
услове); 

- учествује у комисијама за стицање звања. 
 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
- на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године; 
- стечено звање доктора наука према прописима који су важили до 10.09.2005. године. 
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Додатна знања/испити/радно искуство: 

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности. 
 

Број извршилаца: Према Уговорима о реализацији домаћих и међународних научноистраживачких 

пројеката у којима је Факултет реализатор активности. 
 

Члан 21. 

Назив радног места: Истраживач сарадник 

Општи опис послова: 
- учествује ураду научноистраживачких тимова и извршава одређене истраживачке задатке; 
- усваја и уводи научне методе и технике; 
- обрађује добијене резултате научног истраживања и публикује научне радове; 
- анализира и интерпретира резултате научних истраживања у тиму са сарадницима; 
- учествује у усавршавању и стручном оспособљавању млађих истраживача; 
- извршава научне и стручне задатке. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- студент докторских академских студија који има пријављену тему докторске дисертације, а који је 

предходне степене студија завршио са просечном оценом најмање 8. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности. 
 

Број извршилаца: Према Уговорима о реализацији домаћих и међународних научноистраживачких 
пројеката у којима је Факултет реализатор активности. 

 

Члан 22. 

Назив радног места: Истраживач приправник 

Општи опис послова: 

- учествује ураду научноистраживачких тимова и извршава одређене истраживачке задатке; 
- усваја и уводи научне методе и технике; 
- обрађује добијене резултате научног истраживања и публикује научне радове; 
- анализира и интерпретира резултате научних истраживања у тиму са сарадницима; 
- учествује у усавршавању и стручном оспособљавању млађих истраживача; 
- извршава научне и стручне задатке. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- студент докторских академских студија који је предходне степене студија завршио са просечном 

оценом најмање 8 (осам). 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- захтеви су у складу са прописима којима се уређује област научноистраживачке делатности. 
 

Број извршилаца: Према Уговорима о реализацији домаћих и међународних научноистраживачких 
пројеката у којима је Факултет реализатор активности. 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ НАСТАВИ И НАУЦИ 
 

Члан 23. 
 

Организациону јединицу за пружање подршке настави и науци чине: 
- Лабораторије, 
- Библиотека и 
- Рачунски центар. 
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ЛАБОРАТОРИЈЕ 
 

Члан 24. 
 

Лабораторија је јединица за обављање наставне и научне делатности у којој се обављају 
експериментале вежбе утврђене студијским програмима првог и другог нивоа студија, самостални 
истраживачки рад на докторским студијама, научноистраживачки рад на домаћим и међународним 
пројектима и стручни/истраживачки послови везани за сарадњу са привредом. 

 

Члан 25. 
 

Радом лабораторије руководи шеф лабораторије, кога именује декан Факултета из реда 
наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. 

 

Шеф лабораторије 
 

Члан 26. 
 

Шеф лабораторије обавља следеће послове: 
- руководи радом лабораторије и одговоран је за извршење планова и програма рада 

лабораторије, 
- стара се о поштовању распореда одржавања експерименталних вежби и коришћења 

лабораторија за друге намене, 
- припрема планове рада лабораторија у сагласности са планом рада Факултета, 
- припрема предлог набавке хемикалија, прибора, апарата и уређаја и доставља надлежној 

катедри, 
- контролише рад и коришћење лабораторија за потребе реализације пројеката и услуга по 

радним налозима продекана за науку, 
- организује и прави распоред рада наставника, сарадника, студената и лабораната, 
- одговоран је за функционисање лабораторије: одржавање инсталација, исправност опреме и 

уређаја, распоред рада лабораната и стручних сарадника и обезбеђивање хемикалија и 
прибора, 

- обавља и друге послове из делокруга рада лабораторија по налогу декана и продекана, 
- за свој рад одговара декану Факултета. 

 

Број извршилаца: Према Статуту Факултета из реда наставника 
 

Члан 27. 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији 

Општи опис посла: 
- организује рад у лабораторији, 
- стара се о безбедности рада у лабораторији, 
- учествује у реализацији услуга, стручних и научноистраживачких послова у области рада 

лабораторије, 
- припрема извођење вежби из одговарајућих наставних предмета свих нивоа студија, 
- обавештава шефа лабораторије о потреби набавке опреме, хемикалија, прибора и др. за 

потребе научноистраживачког рада и вежби студената, 
- одговоран је за спровођење утврђених термина коришћења лабораторије, 
- води евиденцију утрошка хемикалија, као и других трошкова лабораторије, 
- врши контролу исправности апарата и уређаја у лабораторији и организује посао око 

отклањања неисправности истих, 
- води евиденцију о позајмици хемикалија, прибора и апарата које одобри продекан за наставу 

или шеф катедре ( шеф лабораторије), 
- помаже у експерименталном раду студентима свих нивоа студија, 
- обавља и друге послове везане за рад у лабораторији из области научноистраживачког рада и 

наставе, 
- обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу шефа лабораторије. 
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Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Технолошки факултет, Природно-математички 
факултет, Хемијски факултет); 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године (Технолошки факултет, Природно-математички факултет, 
Хемијски факултет). 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 6 

Члан 28. 

Назив радног места: Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији 

Општи опис посла: 
- врши припрему лабораторијских апарата, уређаја, прибора, лабораторијског стакла и 

потребних хемикалија и других средстава за извођење лабораторијских вежби, 
- стара се о исправном функционисању и раду целокупне опреме, апарата, уређаја и 

инструмената у лабораторији, 
- пријављује кварове и оштећења на апаратима, уређајима и инструментима и предлаже мере 

за њихово отклањање, 
- припрема реагенсе и растворе потребне за рад студената, 
- издаје студентима потребан прибор и материјал за рад (прибор, растворе, хемикалије и др.), 
- на почетку године задужује студенте касетама са прибором, а у току године их задужује 

додатним прибором који им је потребан, 
- прима од студената издати прибор и раздужује их са истим, 
- врши преузимање готових препарата, 
- припрема све апарате, уређаје и инструменте потребне за рад студената, проверава њихов 

рад и безбедност при раду, 
- после рада искључује апарате и уређаје који су коришћени у раду, 
- одржава чистоћу боца са хемикалијама и растворима и обезбеђује правилно сређивање, 

распоред, чување и заштиту истих, 
- одржава чистоћу лабораторијских столова, полица, плакара, ормара и др., 
- у договору са предметним сарадником врши требовање хемикалија, прибора, лабораторијског 

стакла и резервних делова потребних за извођење вежби, 
- дужан је да се придржава прописа о хигијенско-техничкој заштити на раду и у току рада са 

студентима упозорава их на правилно понашање приликом рада у лабораторији, 
- за свој рад у току наставе одговоран је предметном наставнику и сараднику, 
- у периоду када није ангажован на припреми и извођењу предметних вежби, пружа услуге 

студентима приликом експерименталног рада у лабораторији који се односи на израду 
дипломског рада и врши усуге истраживачима на научном пројекту за део истраживања који је 
неопходан да се обави у лабораторији, 

- води евиденцију о опреми којом је задужен и евиденцију о утрошку потрошног материјала, 
- обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу шефа лабораторије. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама првог степена (основне академске односно струковне студије) по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10.09.2005. године, технолошке или хемијске струке, 
- на студијама у трајању до три године, стечена према пропису који је уређивао високо образовање 

до 10.09.2005. године, технолошке или хемијске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 1 
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БИБЛИОТЕКА 
 

Члан 29. 
 

Факултет има Библиотеку са читаоницом. 

Делатност Библиотеке се састоји у набављању, обради, чувању и коришћењу књига, часописа 
и осталог библиотечког материјала, односно прикупљању (набављању), обради и пружању 
информација и података који се односе на књиге, часописе и остали библиотечки материјал. 

Радом Библиотеке руководи шеф Библиотеке који је одговоран за правилан рад и извршење 
послова који по својој природи спадају у делокруг рада Библиотеке. 

 

Члан 30. 
 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци – шеф 
Библиотеке 

 
Општи опис посла: 
- врши распоред рада и усклађује рад у библиотеци, 
- одговоран је за правилан, благовремен и законит рад библиотеке, 
- ради послове изградње, унапређења и развоја библиотечке делатности и заштите библиотечке 

грађе, 
- прати реализацију програма и планова рада библиотеке, 
- предлаже мере за утврђивање делатности, 
- планира набавну политику и структуру фондова библиотеке у сарадњи са представницима 

наставног и научно-истраживачког кадра Факултета, 
- припрема предговоре, поговоре и упутства за коришћење публикација за селективну дисиминацију 

информација, 
- врши обуку студената за употребу библиотечког фонда, 
- учествује у изради аката који регулишу рад и уређење библиотеке, 
- прати издавачку делатност Факултета и пружа одговарајуће библиографске услуге, 
- врши међубиблиотечку размену са публикацијама издавачке делатности Факултета, припрема 

каталоге издавачке делатности Факултета, 
- припрема информације, извештаје и анализе из делокруга рада библиотеке; 
- обавља и друге послове из делокруга рада библиотеке по налогу декана и продекана. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Технолошки факултет); 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.09.2005. године (Технолошки факултет). 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- положен стручни испит звање у складу са Правилником који регулише библиотечку делатност. 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 31. 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци 

Општи опис посла: 
- учествује у изради и реализацији плана набавке библиотечког материјала, 
- издаје библиотечки материјал на коришћење и води евиденцију о томе, 
- даје потребне информације корисницима услуга библиотеке, 
- стара се о повраћају издатих књига, 
- усклађује рад библиотеке са позитивним законским прописима, 
- врши редакцију абецедног и топографског каталога, 
- обавља међубиблиотечку размену и позајмицу из земље и иностранства, 
- спроводи поступак набавке библиотечког материјала, 
- води статистику библиотеке, 
- прати издавачку делатност у земљи и иностранству, 
- израђује периодичне и годишње извештаје о раду библиотеке, 
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- стара се о одржавању реда у читаоници, 
- припрема годишње публикације за повезивање, 
- обавља и друге послове из делокруга рада библиотеке по налогу шефа библиотеке. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Технолошки факултет); 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.09.2005. године (Технолошки факултет). 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- положен стручни испит у складу са Правилником који регулише библиотечку делатност. 
 

Број извршилаца: 1 

 
 

РАЧУНСКИ ЦЕНТАР 
 

Члан 32. 
 

Рачунски центар је јединица за пружање стручне помоћи свим оранизационим јединицама 
Факултета, као и за пружање услуга трећим лицима. 

Рачунски центар се стара о набавци и функционисању хардвера, софтвера, рачунарске мреже 
и рачунара који се налазе на Факултету. 

Радом Рачунског центра руководи шеф Рачунског центра, који је одговоран за правилан рад и 
извешење послова који по својој природи спадају у делокруг рада Рачунског центра. 

 

Члан 33. 
 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Рачунском центру – шеф 
Рачунског центра 

 
Општи опис посла: 

- руководи радом рачунског центра и одговоран је за извршење планова и програма рада 
рачунског центра у складу са плановима и програмима рада Факултета, 

- додељује и распоређује радне задатке свим сарадницима рачунског центра, 
- развија, инсталира и одржава мрежни софтвер, обезбеђује коришћење мрежног сервиса и 

спроводи обуку за њихово коришћење, 
- обавља послове одржавања и администрације рачунске мреже и мрежног софтвера, 
- врши регистрацију корисника мреже на утврђен начин, 
- пружа помоћ корисницима мреже, 
- спроводи мере сигурности и заштите опреме и података који спадају у делокруг рада центра, 
- учествује у вођењу и одржавању факултетског информационог система и његових појединих 

делова у склопу пројеката и подпројеката факултетског информационог система, 
- учествује у реализацији послова из оквира научноистаживачке делатности Факултета; 
- прати прописе, посебно из области научноистраживачке и иновативне делатности, образовања 

и интелектуалне својине, 
- учествује у припреми документације за акредитацију Факултета за обављање 

научноистраживачке делатности; 
- прати конкурсе за научноистраживачке пројекте, 
- координира, у сарадњи са продеканом за науку, активности на припреми за конкурисање код 

надлежних институција за реализацију научноистраживачких и иновационих пројеката и води 
одговарајућу евиденцију; 

- учествује у реализацији послова из оквира научноистраживачке делатности Факултета; 
- учествује у припреми Програма и Плана научноистраживачког рада и развоја 

научноистраживачког подмлатка Факултета; 
- сарађује са предузећима, установама и другим организацијама за чије потребе Факултет 

обавља одређене послове у области научноистраживачке делатности; 
- обавља техничке послове код организовања сталног стручног образовања и усавршавања 

(семинари, курсеви и сл.); 
- обавља техничке послове у поступку припреме и реализације научних скупова које организује 

Факултет; 
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- обавља и друге послове из делогруга свога рада по налогу декана, продекана и секретара 
Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Технолошки факултет, Електронски факултет, 
Електротехнички факултет, Машински факултет или Природно-математички факултет); 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године (Технолошки факултет, Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Машински факултет или Природно-математички факултет). 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 1 

Члан 34. 
 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Рачунском центру (у 
даљем тексту: РЦ) 

 

Општи опис посла: 
- врши пријем, чување и одржавање опреме, системског софтвера, апликација и података које 

су у надлежности РЦ Факултета, 
- стара се о рaзвоју, имплeмeнтaциjи, конфигурацијама и рeдoвнoм oдржaвaњу рачунарске 

мрeже и мрежних сeрвисa Факултета, 
- обезбеђује и одржава рачунарске комуникације Факултета са Универзитетом, 
- врши зaштиту рачунарске мрeжe филтрирaњeм нeжeљeнoг сaoбрaћaja и применом других 

видoвa зaштитe, 
- рeдoвнo нaдглeдa мрeжни сaoбрaћaj у циљу oткривaњa и отклањања зaгушeњa, 
- aдминистрира Wеb, mail и друге сeрвeре Факултета, 
- врши зaштиту пoдaтaкa нa сeрвeримa и прeдузимa мeре зa спрeчaвaњe злoупoтрeбa, 
- креира и ажурира Веб страницу Факултета, 
- организује и одржава локалне рачунарске системе у заједничким службама Факултета и 

корисничке рачунаре у кабинетима наставника и сарадника, 
- врши детектовање и евентуално отклањање кварова на хардверским и софтверским 

ресурсима Факултета, 
- стара се о развоју и одржавању софтвера за потребе Факултета, 
- обезбеђује помоћни материјал за рад опреме у РЦ, 
- води евиденцију о утрошку материјала у РЦ, 
- пружа техничку подршку корисницима РЦ вeзану зa упoтрeбу рaчунaрa, систeмскoг и 

aпликaтивнoг сoфтвeрa, 
- израђује oдгoвaрajућу тeхничку дoкумeнтaциjу и упутствa за употребу рачунарских ресурса 

Факултета, 
- обавља и друге послове из делокруга рада по налогу шефа Рачунског центра. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Технолошки факултет, Електронски факултет, 
Електротехнички факултет, Машински факултет или Природно-математички факултет); 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године (Технолошки факултет, Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Технички факултет, Машински факултет или Природно-математички факултет). 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 1 
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Члан 35. 
 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Рачунском центру (у 
даљем тексту: РЦ) и Лабораторији за компјутерски подржано процесно инжењерство (у даљем 
тексту: Лабораторија за КППИ) 

 

Општи опис посла: 

- врши пријем, чување и одржавање опреме, системског софтвера, апликација и података које 
су у надлежности РЦ Факултета, 

- стара се о рaзвоју, имплeмeнтaциjи, конфигурацијама и рeдoвнoм oдржaвaњу рачунарске 
мрeже и мрежних сeрвисa Факултета, 

- обезбеђује и одржава рачунарске комуникације Факултета са Универзитетом, 
- врши зaштиту рачунарске мрeжe филтрирaњeм нeжeљeнoг сaoбрaћaja и применом других 

видoвa зaштитe, 
- рeдoвнo нaдглeдa мрeжни сaoбрaћaj у циљу oткривaњa и отклањања зaгушeњa, 
- aдминистрира Wеb, mail и друге сeрвeре Факултета, 
- врши зaштиту пoдaтaкa нa сeрвeримa и прeдузимa мeре зa спрeчaвaњe злoупoтрeбa, 
- креира и ажурира Веб страницу Факултета, 
- организује и одржава локалне рачунарске системе у заједничким службама Факултета и 

корисничке рачунаре у кабинетима наставника и сарадника, 
- врши детектовање и евентуално отклањање кварова на хардверским и софтверским 

ресурсима Факултета, 
- стара се о развоју и одржавању софтвера за потребе Факултета, 
- обезбеђује помоћни материјал за рад опреме у РЦ, 
- води евиденцију о утрошку материјала у РЦ, 
- пружа техничку подршку корисницима РЦ вeзану зa упoтрeбу рaчунaрa, систeмскoг и 

aпликaтивнoг сoфтвeрa, 
- израђује oдгoвaрajућу тeхничку дoкумeнтaциjу и упутствa за употребу рачунарских ресурса 

Факултета, 
- обавља послове техничке подршке у раду Лабораторије за КППИ, 
- учествује у припреми лабораторијских вежби које се изводе у Лабораторији за КППИ, 
- организује и обезбеђује индивидуaлни рaд студeнaтa у Лабораторији за КППИ у врeмe кaдa 

она ниje зaузeтa нaстaвoм, 
- спрeчaвa нeдoзвoљeне aктивнoсти у Лабораторији за КППИ, 
- води дневник рада на рачунарима у Лабораторији за КППИ, 
- одржaвa курсeве из oблaсти инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, 
- обавља и друге послове из делокруга рада по налогу шефа Рачунског центра и шефа 

Лабораторије за КППИ. 
 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Технолошки факултет, Електронски факултет, 
Електротехнички факултет, Машински факултет или Природно-математички факултет); 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године (Технолошки факултет, Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Технички факултет, Машински факултет или Природно-математички факултет). 

 
Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 1 

IV СЕКРЕТАРИЈАТ 
 

Члан 36. 
 

Секретаријат је организациона јединица Факултета која обавља управно-правне, 
административне, финансијско-рачуноводствене, послове праћења образовне делатности, послове 
праћења научно-истраживачког рада на Факултету и друге послове и задатке. 

Секретаријат обавља послове преко служби за: 
- студентска питања, 
- материјално-финансијске послове, и 
- опште, правне, кадровске и техничке послове. 
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Радом Секретаријата руководи секретар. 
 

Члан 37. 

Назив радног места: Секретар Факултета 

Општи опис посла: 
- руководи и координира рад радника Секретаријата Факултета; 
- учествује у раду органа Факултета ради давања стручних мишљења из подручја права; 
- прати и проучава законе, прописе и стручну литературу која се односи на делатност и 

пословање Факултета; 
- обезбеђује материјале за израду општих и других аката и учествује у изради истих; 
- покреће иницијативу за измене и допуне општих аката; 
- припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улагање жалби и заступање у споровима пред 

судовима и органима; 
- обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и других правних 

послова; 
- врши правну контролу уговора које Факултет закључи; 
- стара се о правилном спровођењу поступака избора за органе Факултета; 
- координира рад организационих јединица Факултета; 
- стара се о извршењу одлука органа Универзитета и Факултета; 
- остварује сарадњу са факултетима и Универзитетом; 
- потписује појединачна акта Факултета, по овлашћењу декана. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, Правни факултет; 
-  на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.09.2005. године (Правни факултет). 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- најмање три године радног искуства. 
 

Број извршилаца: 1 

 
 

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
 

Члан 38. 
 

Служба за студентска питања обавља административно-техничке послове и послове вођења 
студентске евиденције. 

Службом за студентска питања руководи шеф службе. 
 

Члан 39. 
 

Назив радног места: Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф 
службе 

 
Општи опис посла: 

- врши распоред рада и усклађује рад радника службе, 
- припрема нацрте одлука и решења у вези са студентским питањима, 
- припрема информације, извештаје и анализе из делокруга рада службе, 
- врши пријем и обраду захтева студената и спроводи одлуке органа по истим, 
- припрема уверења по захтевима студената из делокруга рада службе, 
- припрема материјале за седнице стручних органа и комисија у вези са студентским питањима 

и наставом на свим нивоима студија, 
- стара се о извршавању одлука органа управљања и стручних органа у вези са студентским 

питањима и наставом на свим нивоима студија, 
- даје потребне информације у вези са остваривањем права и дужности студената, 
- припрема материјале у вези преласка студента са других високошколских установа и 

признавања испита, односно ЕСПБ бодова, 
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- доставља податке, односно документацију Комисији за упис студената приликом сачињавања 
ранг листе кандидата за упис на свим нивоима студија, 

- врши административно-техничке послове за упис студената на мастер академске студије и 
докторске студије, 

- води матичне књиге студената мастер академских студија и докторских студија, 
- води поступак пријаве и одбране завршног рада на мастер академским студијама и докторске 

дисертације у складу са општим актима Универзитета и Факултета, 
- припрема потребне податке за издавање диплома за све нивое студија и води евиденцију о 

издатим дипломама, 
- води евиденцију о присутности на раду радника службе, 
- рукује архивом из делокруга рада службе и води одговарајуће пописе аката, 
- обавља и друге послове из делокруга службе по налогу секретара Факултета и продекана за 

наставу. 
 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10.09. 2005. године, правне или економске струке; 
- на студијама у трајању до три године, стечена према пропису који је уређивао високо образовање 

до 10.09.2005. године, правне или економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 40. 

Назив радног места: Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања 

Општи опис посла: 

- врши пријем, претходну контролу и завођење у попис аката документа за упис студената прве 
године основних студија, 

- обавља послове уписа студената основних студија прве године на основу објављеног 
резултата конкурса, 

- обавља послове уписа и овере година основних студија по утврђивању испуњености услова, 
- формира и води досијеа студената, 
- води матичну књигу студената и евидентира све промене у њој, 
- води и осталу потребну евиденцију студената, 
- саставља статистичке извештаје о упису и успеху студената, 
- води поступак за испис студената, 
- припрема уверења по захтевима студената, 
- пружа студентима информације о њиховим правима и обавезама, 
- пружа податке за израду анализа и извештаја из делокруга свог рада, 
- рукује архивом из делокруга свога рада и води одговарајуће пописе аката, 
- обавештава студенте о изменама распореда наставе, испита и сл. преко огласне табле, 
- обавља послове у вези регулисања студентских кредита, 
- обавља друге послове из делокруга службе по налогу шефа службе и продекана за наставу. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
 

Број извршилаца: 2 

 
 

СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 41. 
 

Служба за материјално-финансијске послове (рачуноводство) обавља рачуноводствене, 
књиговодствене и друге послове из области материјално-финансијског пословања. 

Службом руководи шеф службе. 



18 
 

Члан 42. 

Назив радног места: Руководилац финансијско – рачуноводсвених послова - шеф службе 

Општи опис посла: 
- организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова; 
- развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 

појединачних аката из области свог рада; 
- координира израду и припрему финансијских извештаја; 
- сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и 

поступа по примедбама у складу са важећим прописима; 
- доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; 
- прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног 

трошења финансијских средстава; 
- контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја; 
- пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 
- врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 
- врши билансирање позиција биланса стања; 
- координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и 

извештавањем; 
- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног 

контног плана; 
- руководи припремом и израдом завршног рачуна; 
- прати и усaглашава стање књига основних средстава и главне књиге; 
- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 
- контролише формирање документације за пренос новчаних средстава; 
- обавља и друге послове из делокруга службе по налогу декана Факултета, продекана за 

финасије и секретара. 
 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, Економски факултет; 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године (Економски факултет). 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару; 
- најмање пет година радног искуства. 

 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 43. 

Назив радног места: Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник 

Општи опис посла: 

- прикупља,  уређује  и  припрема  податке  за  израду  финансијских  анализа,  извештаја  и 
пројеката; 

- проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца; 
- припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава; 
- израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним 

органима и службама; 
- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 
- прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; 
- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 
- обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 
- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
- евидентира пословне промене; 
- чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 
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- врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и 
доприноса; 

- контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, економске струке; 
- на студијама у трајању до три године по пропису који је уређивао високо образовање до 

10.09.2005. године, економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару; 
- најмање три године радног искуства. 

 

Број извршилаца: 1 

 

Члан 44. 

Назив радног места: Благајник 

Општи опис посла: 
- води благајну и евиденцију зарада; 
- разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама; 
- припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
- исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима; 
- припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; 
- врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању, економске или трговинске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 45. 

Назив радног места: Контиста 

Општи опис посла: 

- контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне; 
- саставља налоге за књижења у главној књизи; 
- припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна; 
- припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 
- припрема податке за израду финансијског плана; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању, економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
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Члан 46. 
 

Назив радног места: Ликвидатор 
 

Општи опис посла: 
- обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода; 
- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 
- обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 
- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; 
- контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење. 
- обавља ликвидацију књиговодствених исправа; 
- контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената; 
- припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању, економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 47. 

Назив радног места: Стручни сарадник за јавне набавке 

Општи опис посла: 
- прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу 

спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; 
- прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача; 
- води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; 
- прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и 

набаки на које се закон не примењује; 
- прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се 

закон не односи; 
- припрема документацију у поступцима јавних набавки; 
- припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног 

инвентара; 
- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; 
- контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки; 

- припрема уговоре и води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује и прати реализацију јавних набавки; 

- врши пријем основних средстава и истим задужује одговорно лице, односно рачунополагача; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, правне или економске струке, 
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10.09.2005. године, правне или економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару; 
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом. 

 

Број извршилаца: 1 
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Члан 46. 
 

Назив радног места: Ликвидатор 
 

Општи опис посла: 
- обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода; 
- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 
- обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 
- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; 
- контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење. 
- обавља ликвидацију књиговодствених исправа; 
- контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената; 
- припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању, економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 47. 

Назив радног места: Стручни сарадник за јавне набавке 

Општи опис посла: 
- прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу 

спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; 
- прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача; 
- води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; 
- прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и 

набаки на које се закон не примењује; 
- прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се 

закон не односи; 
- припрема документацију у поступцима јавних набавки; 
- припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног 

инвентара; 
- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; 
- контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки; 

- припрема уговоре и води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује и прати реализацију јавних набавки; 

- врши пријем основних средстава и истим задужује одговорно лице, односно рачунополагача; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, правне или економске струке, 
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10.09.2005. године, правне или економске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару; 
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом. 

 

Број извршилаца: 1 
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Члан 48. 
 

Назив радног места: Продавац 
 

Општи опис посла: 
- обавља продају уџбеника, монографија, помоћних уџбеника и другог материјала, односно 

робе која се налази у скрипарници Факултета, врши наплату и издаје рачун купцу; 
- води прописану евиденцију о промету и попису материјала, односно робе у скриптариници; 
- сравњује промет и врши предају дневног промета; 
- прима рекламације и решава о једноставнијим облицима рекламације, односно упућује 

рекламацију у даљу процедуру; 
- евидентира захтеве за набавку материјала; 
- обавља и друге послове из делокруга рада службе по налогу шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању, економске или трговинске струке. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 1 

 
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
Члан 49. 

 
Служба за опште, правне, кадровске и техничке послове обавља опште, правне, кадровске, 

техничке и друге помоћно-техничке и административне послове. 
За рад службе одговоран је шеф службе. 

 

Члан 50. 
 

Назив радног места: Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – 
шеф службе 

 

Општи опис посла: 
- врши распоред рада и усклађује рад Службе, 
- учествује у припреми одлуке, уговора о раду и решења у вези са заснивањем радног односа и 

престанком рада радника и остваривање права из радног односа, 
- правно креира и уобличује материјале за спровођење конкурса, односно огласа, 
- припрема уговоре и друга акта Факултета, 

- припрема нацрте одлука, решења и других аката из делокруга рада декана, Наставно-научно 
већа и Савета Факултета; 

- помаже декану око вођења поступка за утврђивање одговорности радника Факултета, 
- води управни поступак из делокруга рада; 
- припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне 

лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; 
- даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; 
- даје стручну подршку у области канцеларијског пословања; 
- води евиденцију о присутности на раду радника службе, 
- врши контролу хигијене у просторијама Факултета и о томе обавештава секретара Факултета, 
- врши пријем пријава о кваровима и оштећењима на имовини Факултета и предузима потребне 

мере за отклањање истих и о томе обавештава секретара Факултета, 
- стара се о правилном и благовременом извршавању набавки за потребе службе, 
- ради и друге послове из делокруга правне струке по налогу секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. 09. 2005. године, Правни факултет; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. 09. 2005. године, Правни факултет. 
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Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
Члан 51. 

 

Назив радног места: Правни сарадник 
 

Општи опис посла: 

- прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, 
извештаја и анализа; 

- врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 
- учествује у припреми потврда и уверења; 
- учествује у припреми решења и налога; 
- учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа и процедури избора; 
- води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву / одјаву 

запослених код надлежних органа; 
- саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања 

права из радног односа; 
- прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа; 
- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 
- припрема уговоре о раду ван радног односа, 
- води евиденцију наставника и сарадника ангажованих са других високошколских установа; 
- води евиденцију наставника и сарадника Факултета ангажованих на другим високошколским 

установама; 
- припрема решења у вези исплата зарада и накнада радника Факултета по свим основама; 
- врши пријаву повреда на раду; 

- припрема материјал за састанке и води записнике са састанака Наставно-научног већа 
Факултета; 

- сређује материјале са седница Наставно-научног већа, сачињава изводе из записника и исте 
доставља у рад надлежним органима; 

- ради и друге послове из делокруга правне струке по налогу шефа службе. 
 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, правне или економске струке; 
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, правне или економске струке. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 52. 

Назив радног места: Самостални стручнотехнички сарадник за рад у деканату 

Општи опис посла: 
- прати извештаје и анализе за потребе руководиоца; 
- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду извештаја; 
- правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или клијентима; 
- води коресподенцију по налогу руководиоца; 
- комуницира са странкама и запосленима и решава питања из своје надлежности или 

усмерава на надлежност; 
- израђује службене белешке из делокруга рада; 
- рукује печатом и штамбиљем Факултета; 
- присуствује седници Савета Факултета и води записнике о раду, 
- сређује материјале са седница Савета Факултета, сачињава изводе из записника, одлуке, 

закључке и др. и исте доставља у рад надлежним органима, 
- води главну архиву Факултета; 
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- врши интерну доставу појединачних аката (решења, уговора о раду, одлука и др.), рачуна и 
осталих аката; 

- врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца; 
- припрема путне налоге за службена путовања радника Факултета, 
- стара се о екстерној експедицији поште и факсова, 
- води евиденцију о утрошку поштанских марака; 
- по налогу руководиоца организује састанке са медијима; 
- одговара на директне или телефонске упите и е – маил поште и води евиденцију о томе; 
- припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним упутствима за 

потребе руководиоца; 
- ради и друге послове из делокруга рада по налогу декана, продека и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10.09.2005. године, (Правни или Економски факултет); 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.09.2005. године (Правни или Економски факултет). 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару; 
- знање страног језика. 

 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 53. 

Назив радног места: Домар/мајстор одржавања 

Општи опис посла: 
- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, 

уређаја, опреме, апарата и средстава; 
- обавља механичарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске и сл. 

послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; 
- припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 
- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на 

системима и инсталацијама; 
- обавештава овлашћене јединице противпожарне заштите о евентуалном пожару, врши 

локализовање и предузима друге мере противпожарне превентиве и заштите, 
- одговоран је за исправност противпожарних апарата и одговарајућег алата, 
- пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у 

случају поремећаја или квара; 
- прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 
- обавезан је да присуствује раду радника који на позив Факултета обављају радове у 

просторијама Факултета, 
- врши екстерну и интерну доставу целокупне поште за потребе Факултета, 
- рукује постројењима у котларници; 
- обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања; 
- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 
- обавља друге послове из делокруга рада службе по налогу секретара и шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у трогодишњем трајању 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници) 

 

Број извршилаца: 1 
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Члан  54. 
 

Назив радног места: Портир 
 

Општи опис посла: 
- врши пријем странака и даје потребна обавештења; 
- води евиденцију о уласку и изласку странака; 
- води евиденцију о уласку и изласку запослених; 
- удаљује неовлашћена лица из просторија Факултета, 
- врши контролу обезбеђености зграде од провала, пожара и оштећења имовине Факултета 

услед квара инсталација и о томе обавештава домара и шефа службе, 
- обавештава овлашћене јединице противпожарне заштите о евентуалном пожару, врши 

локализовање и предузима друге мере противпожарне превентиве и заштите, 
- помаже приликом уношења или изношења тежих предмета; 
- контролише и надзире рад алармног система; 
- прима пошту и остале писмене отправке; 
- прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; 
- обавља и друге послове по налогу секретара и шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у трогодишњем трајању 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 4 

Члан 55. 

Назив радног места: Возач возила Б категорије 

Општи опис посла: 

- превоз корисника по налогу непосредног руководиоца; 
- управља моторним возилом по налогу руководиоца; 
- води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и 

мазива; 
- припрема путни налог за коришћење возила; 
- одржава возила у уредном и исправном стању; 
- контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама; 
- врши мање набавке, 
- врши редовно текуће одржавање електроинсталације и одговоран је за правилно и безбедно 

функционисање електроинсталација у згради Факултета, 
- врши редовну контролу и потребну замену електроинсталација, расветних тела и 

електроматеријала, 
- врши оправку, монтажу и одржавање свих електричних апарата и уређаја прикључених на 

електричну мрежу у лабораторијама и осталим просторијама Факултета, 
- помаже у раду на одржавању свих инсталација у објекту Факултета по налогу секретара, 
- обавља и друге послове из делокруга рада по налогу секретара и шефа службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

- средње образовање у трогодишњем трајању електротехничке струке 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- возачка дозвола Б категорије 
 

Број извршилаца: 1 
 

Члан 56. 

Назив радног места: Чистачица 

Општи опис посла: 

- одржава хигијену у просторијама, лабораторијама и санитарним чворовима; 
- одржава чистоћу дворишта и износи смеће; 
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- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару; 
- прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће; 
- предаје шефу службе или домару нађене и заборављене ствари, 
- врши брисање табли пре почетка наставе, и у паузи између часова, 
- одговара за инвентар и другу опрему којом рукује и која се налази у просторијама које 

одржава, 
- обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу секретара Факултета и шефа 

службе. 
 

Стручна спрема/образовање: 

- основно образовање 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: - 

Број извршилаца: 7 

 
V ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА 

 
Члан 57. 

 
Послови који проистичу из делатности Факултета су и послови руковођења које обављају: 

декан Факултета, продекани и шефови катедри . 
 

Декан Факултета 
 

Члан 58. 
 

Декан Факултета: 
- представља и заступа Факултет у земљи и иностранству и овлашћује друга лица за представљање 

и заступање Факултета у складу са одредбама овог Статута; 
- организује и непосредно руководи радом Факултета у складу са законом, Статутом и одлукама 

Факултетских органа; 
- предлаже Савету и Већу Факултета мере за унапређење рада и квалитета Факултета; 
- закључује уговоре у име Факултета; 
- стара се о примени Статута и других општих аката Факултета; 
- стара се о извршавању одлука органа Факултета; 
- наредбодавац је за извршавање финансијског плана Факултета; 
- одлучује о коришћењу средстава осим о средствима за инвестиције; 
- учествује у раду Савета без права гласа; 
- предлаже Већу Факултета план и програм рада Факултета за наредну школску годину; 
- подноси Савету извештај о раду Факултета за претходну школску годину; 
- доноси  одлуку  о  објављивању  конкурса  за  избор у звање и на радно место наставника и 

сарадника Факултета; 
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима наставника, сарадника и других 

запослених на Факултету; 
- доноси решења по захтевима студената; 
- покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање делатности 

Факултета; 
- доноси одлуку о пријему ненаставних радника; 
- потписује диплому и додатак дипломи; 
- издаје налоге комисијама, телима и радним групама које образује за разраду одређених питања из 

делокруга свога рада; 
- усмерава и усклађује рад стручних органа Факултета; 
- покреће  поступак  код  повреде  радних  дужности  радника  Факултета  и изриче мере одређене 

законом; 
- обуставља по службеној дужности извршење општег акта Факултета за који сматра да је супротан 

закону или другом пропису и о томе без одлагања обавештава орган који је донео такав акт; 
- покреће поступак за оцену законитости општег акта из тачке 21. ако орган који га је донео не 

усклади акт са законом у року од 30 дана од дана када је примио обавештење декана о обустави 
његовог извршења, у даљем року од осам дана; 

- обуставља извршење акта из тачке 21. до доношења одлуке надлежног органа; 
- обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и општим актима Факултета. 
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Декан се бира из реда редовних професора Факултета, који су у радном односу са пуним 
радним временом. 

Декан за свој рад одговара Савету Факултета . 
Поједина овлашћења и послове из свог делокруга, декан може решењем пренети на 

продекане. 

Број извршилаца: 1 
 

Продекани Факултета 
 

Члан  59. 

 
Факултет има три продекана. 
Продекани обављају послове које им повери из своје надлежности декан Факултета, по 

правилу из домена наставе, научноистраживачког рада и финансија. 
Продекане Факултета именује декан Факултета, на период од три године, из реда наставника 

који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. 
Продекани Факултета ступају на дужност на основу одлуке о именовању. 

 

Продекан за наставу 
 

Члан 60. 

 
Продекан за наставу обавља следеће послове: 

- прати прописе у области наставе и високог образовања и предлаже усклађивање општих 
аката Факултета са истим, 

- припрема, заједно са сарадницима и службама, документацију за акредитацију студијских 
програма и Факултета; 

- припрема годишњи план извођења наставе и обезбеђује његову реализацију; 
- припрема предлог годишњег плана рада који се односи на наставну делатност, 
- припрема извештај о остваривању годишњег програма рада у области образовне делатности, 
- стара се о организацији наставе, испита и других облика рада са студентима, 
- стара се о расписивању конкурса за упис студената на свим нивоима студија, 
- води бригу о потреби расписивања конкурса за стицање звања и заснивање радног односа 

наставника и сарадника, 
- стара се о ангажовању наставника другог факултета, истакнутог научника или стручњака и 

студената мастер или докторских студија за извођење послова сарадника, у складу са 
Статутом Факултета, 

- упућује у рад и организацију рада на Факултету новопримљеног наставника, односно 
сарадника, 

- припрема и подноси извештај и анализу остваривања наставе, успеха студената и сл., 
- припрема, у сарадњи са продеканом за науку, предлог мера за подстицање развоја изразито 

успешних и даровитих студената, стара се о правилној и благовременој обавештености 
студената, 

- сарађује са Студентским парламентом Факултета, 
- прати извршавање радних обавеза наставника и сарадника, 
- стара се о организацији свих облика студија, сталног стручног образовања и усавршавања, 
- обавља послове наставника, 
- обавља и друге послове из области образовне делатности по налогу декана, 
- за свој рад одговара декану Факултета. 

 

Број извршилаца: 1 
 

Продекан за науку 
 

Члан 61. 
 

Продекан за науку обавља следеће послове: 
- прати прописе у области научноистраживачког делатности и предлаже усклађивање општих 

аката Факултета са истим, 
- припрема, заједно са сарадницима и службама, документацију за акредитацију Факултета за 

обављање научноистраживачке делатности; 
- прати рад на реализацији научноистраживачких пројеката, 
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- остварује контакте са надлежним Министарством и другим научноистраживачким 
организацијама и установама, 

- остварује сарадњу са привредним субјектима у вези стручног и научноистраживачког рада, 
- припрема предлог плана усавршавања наставника, 
- припрема предлог програма развоја научно-истраживачког подмлатка Факултета, 
- припрема предлог плана издавачке делатности, 
- припрема предлог годишњег програма научних истраживања Факултета, 
- најмање једном годишње припрема извештаје о остваривању програма научних истраживања, 
- припрема, у сарадњи са продеканом за наставу, предлог мера за подстицање развоја 

изразито успешних и даровитих студената, 
- припрема организацију научних скупова, симпозијума и др. на Факултету, 
- обавља послове наставника, 
- обавља и друге послове из области научне делатности по налогу декана, 
- за свој рад одговара декану Факултета. 

 

Број извршилаца: 1 
 

Продекан за финансије 
 

Члан 62. 
 

Продекан за финансије обавља следеће послове: 
- стара се о изради финансијског плана, плана јавних набавки, годишњег обрачуна, извештаја о 

пословању и попису имовине Факултета, 
- прати реализацију финансијског плана и плана јавних набавки, 
- прати реализацију одлука Савета Факултета и декана које се односе на финансијско и 

материјално пословање Факултета, 
- припрема решења о исплатама на основу општих аката и одлука органа Факултета, 
- стара се о обезбеђивању финансијских средстава за делатност Факултета у сарадњи са 

одговарајућим министарствима, 
- обавља послове наставника, 
- обавља и друге финансијско-материјалне послове по налогу декана, 
- за свој рад одговара декану Факултета. 

 

Број извршилаца: 1 
 

Веће катедре 
 

Члан 63 . 
 

Наставно – научна јединица остварује послове у оквиру образовне и научне делатности кроз 
активности Већа катедри, као стручног органа Факултета. 

Радом Већа катедри руководи шеф катедре. 
Шеф катедре је наставник у радном односу са пуним радним временом на Факултету. 
Шефа катедре именује и разрешава декан на период од три године. 

 

Шеф катедре 
 

Члан 64. 
 

Шеф катедре обавља следеће послове: 
- руководи радом катедре, 
- припрема и предлаже годишње планове рада катедре, 
- припрема и сазива седницу Већа катедре и њоме председава, 
- прати реализацију програма рада, одлука и закључака Већа катедре, 
- одговоран је за припрему и реализацију плана извођења наставе за предмете који припадају 

катедри, 
- контролише рад наставника и сарадника који припадају катедри, 
- прати реализацију планова научно-истраживачког рада на катедри, усавршавања наставника 

и сарадника, издавачке делатности, набавка опреме и инвентара, 
- брине се о усавршавању наставника и сарадника, 
- сачињава план и предлаже набавку опреме, хемикалија и прибора и др. за реализацију 

наставе за предмете које припадају катедри, 
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- обавља и друге послове по налогу продекана за наставу и декана Факултета, 
- за свој рад одговара декану Факултета. 

 

Број извршилаца: 6 (Према Статуту Факултета из реда наставника) 

 
 

VI НАЗИВ ПОСЛА, СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПОСЛА 
 

Члан 65. 
 

Назив радног места, стручна спрема/образовање и број извршиоца дати су у следећој табели: 
 

НАСТАВНО – НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА 

Назив радног места  Број извршилаца 

Наставник на академским 
студијама (редовни професор, 
ванредни професор, доцент и 
наставник страног језика) 

Наставник на академским студијама може 
бити лице које испуњава услове, односно 
критеријуме утврђене овим Правилником, 
Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и општим 
актима Универзитета и Факултета. 

45 

ПОСЛОВИ САРАДНИКА 

Назив радног места  Број извршилаца 

Сарадник (сарадник у настави, 
асистент и асистент са 
докторатом) 

Сарадник може бити лице које испуњава 
услове, односно критеријуме утврђене овим 
Правилником, Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
општим актима Универзитета и Факултета. 

13 

ПОСЛОВИ ИСТРЖИВАЧА 

Назив радног места  Број извршилаца 

Истраживач (истраживачко 
звање: истраживач- 
приправник и истраживач- 
сарадник, и научно звање: 
научни сарадник, виши научни 
сарадник и научни саветник) 

У зависности од остварених резултата у 
научноистраживачком раду, лице може стећи, 
у складу са Законом о научноистраживачкој 
делатности, истраживачко звање: истраживач- 
приправник и истраживач-сарадник, и научно 
звање: научни сарадник, виши научни 
сарадник и научни саветник. 

према Уговорима о 
реализацији 
домаћих и 
међународних 
научноистраживачк 
их пројеката у 
којима је Факултет 
реализатор 
активности 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ НАСТАВИ И НАУЦИ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у 
лабораторији 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, (Технолошки факултет, Природно- 
математички факултет, Хемијски 
факултет); 

- на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (Технолошки факултет, 
Природно-математички факултет, Хемијски 
факултет). 

6 

Виши стручнотехнички 
сарадник за рад у 
лабораторији 

Високо образовање: 
- на студијама првог степена (основне 

академске односно струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, технолошке 
или хемијске струке, 

- на студијама у трајању до три године, 
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 стечена према пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, 
технолошке или хемијске струке 

 

БИБЛИОТЕКА 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у библиотеци 
– шеф Библиотеке 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, (Технолошки факултет); 

- на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (Технолошки факултет). 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- положен стручни испит у складу са 
Правилником који регулише библиотечку 
делатност. 

1 

Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у библиотеци 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, (Технолошки факултет); 

- на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (Технолошки факултет). 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- положен стручни испит у складу са 
Правилником који регулише библиотечку 
делатност. 

1 

РАЧУНСКИ ЦЕНТАР 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у Рачунском 
центру – шеф Рачунског 
центра 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, (Технолошки факултет, 
Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Машински факултет или 
Природно-математички факултет); 

- на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (Технолошки факултет, 
Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Машински факултет или 
Природно-математички факултет). 

1 

Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у Рачунском 
центру 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, (Технолошки факултет, 
Електронски факултет, Електротехнички 
факултет,Технички факултет, Машински 
факултет или Природно-математички 
факултет); 

- на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (Технолошки факултет, 
Електронски факултет, Електротехнички 
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 факултет, Технички факултет, Машински 
факултет или Природно-математички 
факултет). 

 

Самостални стручнотехнички 
сарадник за рад у Рачунском 
центру и Лабораторији за 
компјутерски подржано 
процесно инжењерство 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, (Технолошки факултет, 
Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Технички факултет, Машински 
факултет или Природно-математички 
факултет); 

- на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (Технолошки факултет, 
Електронски факултет, Електротехнички 
факултет, Технички факултет, Машински 
факултет или Природно-математички 
факултет). 

1 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Секретар Факултета Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер 

академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, Правни факултет; 

- на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године 
(Правни факултет). 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- најмање три године радног искуства. 

1 

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Виши стручнотехнички 
сарадник за студије и 
студентска питања – шеф 
службе 

Високо образовање: 
- на студијама првог степена (основне 

академске, односно струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, правне или 
економске струке; 

- на студијама у трајању до три године, 
стечена према пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, 
правне или економске струке. 

1 

Стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања 

- средње образовање у четворогодишњем 
трајању. 

2 

СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Руководилац финансијско – 
рачуноводсвених послова - 
шеф службе 

Високо образовање: 
- на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичке струковне 
студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, 
Економски факултет; 

- на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године 
(Економски факултет). 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару; 

1 
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 - најмање пет година радног искуства.  

Самостални финансијско – 
рачуноводствени сарадник 

Високо образовање: 
- на основним академским студијама  у 

обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, економске струке; 

- на студијама у трајању до три године по 
пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, 
економске струке. 

Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару; 
- најмање три године радног искуства. 

1 

Благајник - средње образовање у четворогодишњем 
трајању, економске или трговинске струке. 
Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару. 

1 

Контиста - средње образовање у четворогодишњем 
трајању, економске струке. 
Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару. 

1 

Ликвидатор - средње образовање у четворогодишњем 
трајању, економске. 
Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару. 

1 

Стручни сарадник за јавне 
набавке 

Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, 
правне или економске струке; 

- на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, правне или економске 
струке. 
Додатна знања/испити/радно искуство: 

- знање рада на рачунару; 
- положен стручни испит за службеника за 
јавне набавке, у складу са законом. 

1 

Продавац - средње образовање у четворогодишњем 
трајању, економске или трговинске струке. 

1 

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

Назив радног места Стручна спрема/образовање Број извршилаца 

Дипломирани правник за 
правне, кадровске и 
административне послове – 
шеф службе 

Високо образовање: 
- на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, Правни факултет; 
- на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, 
Правни факултет. 
Додатна знања/испити/радно искуство: 
- знање рада на рачунару. 

1 

Правни сарадник Високо образовање: 
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, 
правне или економске струке; 

- на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, правне или економске 
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