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Члан 6. 

Наставно особље-Наставници 

Наставно–научни рад изводе наставници. Наставно особље на Факултету чине лица 
која остварују наставни, научни, истраживачки и уметнички рад.  Наставно особље су: 
наставници и сарадници. 
            Звања наставника на Факултету су: редовни професор, ванредни професор и доцент. 
            Наставници из става 2. овог члана могу да изводе наставу на свим нивоима студија. 
            Наставу страних језика, предмета из области уметности и физичког васпитања и 
спорта могу изводити наставници у звању: наставник страног језика, наставник уметности, 
односно наставник физичког васпитања и спорта. 

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, 
академски, односно научни назив и  способност за наставни рад. 
 У звања наставника- доцента, ванредног професора и редовног професора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о високом образовању, односно 
ближе услове утврђене општим актом о условима за избор у звања наставника, који доноси 
Сенат Универзитета у Беогарду, у складу са препорукама Националног савета за високо 
образовање, Статутом Факултета и овим Правилником. 
 Наставу страних језика,  предмета из области уметности и физичког васпитања и 
спорта бира се лице које има завршене мастер или магистарске студије, признате резултате 
из одговарајуће области, стручне, односно научне резултате од значаја за област за коју се 
бира и способност за наставни рад. 
 

Члан 7. 
Наставно особље - Сарадници 

    Сарадничка звања на Факултету  су асистент и сарадник у настави, а у оквиру 
студијских програма страних језика – виши лектор и лектор. 

Асистент се бира за ужу научну, односно уметничку област, утврђену Статутом 
Факултета. 
             У звања асистента може бити изабрано лице које испуњава услове прописане 
Законом, односно ближе услове утврђене овим актом. Асистент стиче звање и заснива радни 
однос на три године, са могућношћу продужења за још три године. 

Сарадник у настави стиче звање и заснива радни однос на годину дана, са 
могућношћу продужења за још једну годину у току трајања мастер академских или 
специјалистичких студија, а најдуже до краја школске године у којој се те студије 
завршавају.  

Начин и поступак избора сарадника из става 1. овог чллана прописани су 
Правилником о избору сарадника Факултета. 
 Звања сарадника са високом стручном спремом који се не бирају у звања из става 1. 
овог члана су сарадник у настави-координатор праксе и сарадник у настави-сарадник у 
вежбаоници. 

 
 
 
 

Члан 7а. 
Сарадник демонстратор 

 Студент академских студија другог степена може се ангажовати на Факултету као 
сарадник демонстратор за извођење вежби и учествовање у предиспитним активностима. 
 Сарадник демонстратор ангажује се за једну школску годину без расписивања 
конкурса и заснивања радног односа одлуком Већа Факултета, на образложени предлог 
матичне катедре.  
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Члан 8. 
Стручни, научни и истраживачки послови се обављају у оквиру Дидактичко- 

методичког института као посебне научно истраживачке и развојне јединице. 
 

Члан 8а. 
Истраживачи 

Послове научноистраживачке делатности обављају лица која испуњавају услове 
прописане Законом о научно-истраживачкој делатности, као и изабрани наставници и 
сарадници Факултета, а у складу са правилима о еквиваленцији звања.  

Истраживач је лице са најмање високом стручном спремом, односно са најмање 
завршеним основним академским студијама који ради на научно-истраживачким и развојним 
пословима и изабрано је у звање. 

Истраживачка звања су: истраживач-приправник и истраживач-сарадник, а научна: 
научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник. 

Звања истраживача са високом стручном спремом који нису изабрани у звање из става 
3. овог члана, а раде на истраживачко развојним пословима, имају објављене научне и 
стручне радове или остварене резултате у научно-истраживачком и развојном раду су: 
стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни саветеник. 

Послове стручног сарадника може да обавља лице са завршеном високом стручном 
спремом, односно са најмање завршеним основним академским студијама првог степена у 
трајању од најмање 4 године, у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких 
наука  и најмање 3 године радног искуства на пословима из струке. 

Послове вишег стручног сарадника може да обавља лице са високим образовањем на 
студијама другог степена или магистар наука у оквиру образовно научног поља друштвено-
хуманистичких наука, које има објављене  научне и стручне радове и најмање 3 године 
радног искуства на пословима из струке. 

Послове стручног саветника може да обавља лице са високим образовањем на 
студијама другог степена или магистар наука у оквиру образовно научног поља друштвено-
хуманистичких наука, које има објављене  научне и стручне радове, влада једним светским 
језиком  и најмање 5 године радног искуства на пословима из струке. 

 
 

Члан 9. 
 Секретаријат Факултета обавља административно-стручне, материјално-техничке и 

друге ваннаставне послове.  
Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.  
Секретар Факултета: организује извршење свих управних послова Факултета, 

руководи радом и стара се о уредном ивршавању послова Секретаријата, заступа Факултет у 
имовинско-правним и другим пословима пред надлежним органима, и у вези с тим потписује 
одговарајућа акта, издаје налоге за обављање послова из делокруга рада Секретаријата, 
извршава одлуке органа управљања. 

 
Члан 10. 

Систематизована радна места су основа за: 
1. оптималну организацију рада 
2. утврђивање плана кадрова-извршилаца 
3. пријем радника у радни однос и њихов распоред на одређена радна места и расподелу 

зараде 
4. праћење и извршавање планских послова. 
 

Члан 11. 
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Утврђена радна места могу се укинути или се могу увести и нова радна места у 
зависности од потреба усавршавања организације рада, процеса рада и радних поступака, а 
на основу одлуке декана Факултета, у складу са позитивним прописима. 

 
 

Члан 12. 
Листу потребног броја извршилаца на основу годишњег плана рада утврђује декан 

Факултета. 
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II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА 

 
Члан 13. 

Поред општих услова утврђених Законом, овим Правилником утврђују се посебни 
услови на одређеним радним местима: степен стручне спреме, радно искуство, претходна 
провера радних способности, посебна радна способност за рад са студентима  (психичка и 
физичка).  
 

За остваривање делатности Факултета утврђује се према природи и сродности следећа 
организациона шема радних места са одговарајућим степеном сложености: 

 
 
Назив радног                                                             Степен стручне         Врста стручне спреме          Радно           Број 
места                                                                           спреме                                                                     искуство      радника 
                                                                                                                                                                       год. 
 
           1                                                                                  2                                         3                               4                    5 
I  1. ДЕКАН                                                                       VIII  да je изабран     5            1 
                                    у звање редовног 
                                    професора 
II2. ПРОДЕКАН                           VIII  да је изабран                    5                    4                
                                    у звање наставника 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 III  Наставници: 

Услови за избор у звање 

________________________________________________________________________________________________________ 
III 1. У уже научној области      Филолошки факултет - 
Српски језик, за предмете   VIII               група- српски језик и југо- 
1. Српски језик 1,                                                                словенска књижевност; 
2. Српски језик 2,        
3.Говорна култура      група- српски језик и 
4. Изборне предмете;      српска књижевност 
        Филозофски факултет-одговарајућа група 
________________________________________________________________________________________________ 
III 2. У уже научној области    VIII                Филолошки факултет - 
 Књижевност, за предмете     група- југословенска 
2. Књижевност за децу и младе,               књижевност и српски језик; 
3. Српску (националну) културу у   
европском контексту;      - југословенска књижевност 
                                      и општа књижевност; 
4. Говорна култура - српска књижевност са 

 српским језиком; 
5.Академско писање      - српска књижевност са             
6. Изборне предмете                                                  општом књижевношћу 

Филозофски факултет-одговарајућа група 
7. Драма и покрет                                                      Факултет драмских уметности 
________________________________________________________________________________________________ 
III 3. У уже научној области     VIII                Филозофски факултет 

Филозофија, за предмете     - група за филизофију 
1. Филозофију са етиком; 
2. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 4. У уже научној области     VIII                Филозофски факултет 

Антропологија, за предмете:     група за антропологију 
1. антропологија друштва 
2.антропологија мита и бајке 
3.антропологија религијe 
4.дечија антропологија
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________________________________________________________________________________________________ 
III 5. У уже научној области     VIII               Филозофски факултет 

Социологија, за предмете     група за социологију 

1. Социологију породице,    
2. Социологију образовања, 
3. Образовање за медије                                                                       Факултет политичких наука  
4. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 6. У уже научној облати     VIII               Филозофски факултет 

Педагогија, за предмете      група за педагогију 
1.Општу педагогију, 
2. Школску педагогију, 
3. Породичну педагогију 
4. Развој курикулума 
5.Предшколску педагогију 
6.Методику предшколског 
 васпитања 
7.Методику рада са децом  
са посебним потребама 
8.Управљање образовањем 
 и развојем кадрова 
9. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 7. У уже научној области                  VIII                Филозофски факултет 

 Психологија, за предмете     група за психологију 

1. Развоју психологију, 
2. Педагошку психологију, 
3. Развој курикулума 
4. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 8. У уже научној области     VIII                Правни факултет 

Правно-економске науке, за предмете     

1. Школско право и администрација, 
2. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 9. У уже научној области     VIII                Филолошки факултет - 
Румунски језик и књижевност,     - одговарајућа група 
 за предмете       VIII               Филозофски факултет - 
Румунски језик и књижевност,     - одговарајућа група 
1. Румунски језик,       
2. Књижевност, 
3. Румунску културу у  
европском контексту; 
5. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 10. У уже научној области    VIII                Природно-математички  
Математика, за предмете     факултет, 
1. Математику 1;      Математички факултет 
2. Математику 2,       
3.Елементарни математички појмови 
4. Изборне предмете; 
________________________________________________________________________________________________ 
III 11. У уже научној области    VIII               Филозофски факултет 

Дидактика, за предмете      група за педагогију 

1. Дидактику,       Учитељски факултет 
2. Основе дидактике 
3. Дидактичке теорије и иновације 
4. Методика ВОР-а 
5. Методологију дидактичких истраживања, 
6. Развој курикулума; 
7.Увод у научно истраживачки рад 
8. Изборне предмете; 
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________________________________________________________________________________________________ 
III 12. У уже научној области    VIII             Математичкои фалултет  

Образовна технологија, за предмете    - одговарајућа група 
1. Образовну технологију,     ФОН-а 
2. Педагошку информатику;     Факултет техничког усмерења 
3. Изборне предмете;      Учитељски факултет 
________________________________________________________________________________________________ 
III 13. У уже научној области    VIII             Филозофски факултет 

Друштвено-хуманистичке науке,    - одговарајућа група 
 за предмете       Географски факултет 
1.Основи друштвених наука     - одговарајућа група 
2.Изборни предмети 
________________________________________________________________________________________________ 
III 14. У уже научној области   VIII               Биолошки факултет 

 Природних наука, за предмете     Физички факултет 
1.Основи природних наука     Хемијски факултет 
2.Изборни предмети 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

III 15. У уже научној области    VIII           Филолошки факултет - 
Енглески језик и књижевност,      - одговарајућа група 
за предмете                                                                                              Филозофски факултет - 
                                                         - одговарајућа група 
1. Енглески језик, 
2. Енглески језик као језик струк 
3. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

III 16. У уже научној области   VIII             Филолошки факултет - 
 Француски језик и књижевност,     - одговарајућа група 
за предмете                                                                                            Филозофски факултет - 
                                                 - одговарајућа група 
1. Француски језик, 
2. Француски језик као језик струке, 
3. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 17. У уже научној области     VIII              Филолошки факултет - 
Немачки језик и књижевност,     - одговарајућа група 
 за предмете                                                                                           Филозофски факултет - 
                                                              - одговарајућа група 
1. Немачки језик, 
2. Немачки језик као језик струке 
3. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 18. У уже научној области    VIII              Филолошки факултет - 
Руски језик и књижевност,      - одговарајућа група 
за предмете       Филозофски факултет - 
                                                              - одговарајућа група 
1. Руски језик; 
2. Руски језик као језик струке 
3. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 19. У уже научној области   VIII          Филолошки факултет - 
 Методика наставе српског језика    група- српски језик и  
 и књижевности, за предмете     српска књижевност; 
1. Методику наставе српског језика    - српска књижевност 
 и књижевности 1;      и српски језик 
2. Методику наставе српског језика     - српска књижевност 
и књижевности 2      и општа књижевност 
3. Методика развој говора 1     Учитељски факултет 
4. Методика развој говора 2     Филозофски факултет - 
        - одговарајућа група 
5.Методику наставе српског језика и      
књижевности 
6. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
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III 20. У уже научној области       VIII              Филолошки факултет - 
 Методика наставе румунског језика     одговарајућа група 
и књижевности, за предмете     Учитељски факултет 
1. Методику наставе румунског језика и                                              Филозофски факултет - 
                                                              - одговарајућа група 
књижевности 1, 
2. Методику наставе румунског језика и  
књижевности 2, 
3. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 21. У уже научне области Методика  VIII               Природно-математички 

 наставе математике, за предмете    факултет, 
1. Методику наставе математике 1;    Математички факултет 
2. Методику наставе математике 2,    Учитељски факултет 
3. Методику наставе математике 
4. Методику формирања почетних  
математичких појмова 1 
5. Методику формирања почетних  
математичких појмова 2 
6.Елементарне математичке појмове 
7. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 22. У уже научној области Методика  VIII             Филозофски факултет 

 наставе природе и друштва, за предмете   - одговарајућа група 
1. Методику наставе природе и друштва 1,   Учитељски факултет 
2. Методику наставе природе и друштва 2,   Географски факултет 
3.Методику наставе природе и друштва    Биолошки факултет 
4. Методику упознавања околине 1 
5. Методику упознавања околине 2 
6.Упознавање околине 
7. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 23. У уже научној области Методика   VIII  Факултет за физичко                 
наставе физичког васпитања, за предмете   васпитање 
1. Методику наставе физичког васпитања 1,   Учитељски факултет 
2. Методику наставе физичког васпитања 
3. Методику наставе физичког васпитања 2 
4.Методику физичког васпитања 1 
5.Методику физичког васпитања 2 
6. Изборне предмете 
7. Телесни развој детета и                         VIII         Медицински факултет                          
    здравствено васпитање                                                                  специјал. педијатрије  
                                                                                                              Факултет за физичко 
                                                                                                              васпитање 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
III 24. У уже научној области Методика  VIII               Факултет музичке                      
наставе музичке културе, за предмете    уметности 
1) Методику наставе музичке културе 1;    Музичка 
2) Методику наставе музичке културе 2                                              академија 
3) Методику наставе музичке културе    Учитељски факултет 
4) Методику музичког васпитања 1 
5) Методику музичког васпитања 2 
6) Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 25. У уже научној области Методика  VIII               Факултет ликовних                    
наставе ликовне културе, за предмете    уметности 
1) Методику наставе ликовне културе 1;    Ликовна академија 
2) Методику наставе ликовне културе 2,    Факултет примењених                    
3) Методику наставе ликовне културе    уметности 
4) Методику ликовног васпитања 1    Учитељски факултет 
5) Методику ликовног васпитања 2 
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6) Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
Наставник из поља уметности:   VII/2- мастер      Факултет музичке                    
III 26. У уже уметничкој области Музике,     уметности 

 за предмете        Музичка академија 
1. Вокално-инструменталну наставу,      
2. Изборне предмете;       
________________________________________________________________________________________________ 
III 27. У уже уметничкој области Ликовне  VII/2- мастер     Факултет ликовних                    
уметности, за предмете      уметности 
1. Визуелне уметности;      Ликовна академија 
2. Изборне предмете      Факултет примењених уметности 
           
 
                                     
________________________________________________________________________________________________ 
III 28. У уже уметничкој области Драмске   VII/2- мастер      Факултет драмских уметности  
уметности, за предмете 
1. Драма и покрет 
2. Изборне предмете 
________________________________________________________________________________________________ 
III 29. Наставник се бира у звање и   VII/2- мастер      Факултет за физичко                 
у уже стручној области Физичко     васпитање  

васпитање и спорт, за предмете 
1. Основи спорта и физичког васпитања 
2. Изборни предмети 
________________________________________________________________________________________________ 
III 30.  - Сарадник у настави-координатор праксе 

                                                                               VII  Учитељски факултет      /              2 

             Сарадник у настави- 

             сарадник у вежбаоници 

                                                                                            VII                  Учитељски факултет /  - по потреби                                                                                                          

             Сарадник демонстратор                                    студент мастер студија                                  - по потреби  

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
*Горе наведени захтеви наведени по раније важећим прописма одговарају научним звањима 
дефинисаним Листом стручних, академских и научних звања (Сл. Гласник РС бр. 
30/07,112/08,72/09,81/10) и то: доктор наука- VIII степен одговара доктор наука, III степен 
студија из одговарајуће образовно-науче и образовно уметничке области. 
Мастер студије из одговарајуће образовно-науче и образовно уметничке области су студије 
другог степена. 
Сарадници у настави и асистенти се бирају у одговарајуће горе наведене уже научне односно 
уже струче области предвиђене ставом 2. овог члана. 
Стручни, академски односно научни назив стечен према прописима који су важили до 
ступања на снагу Зкона о високом образовању изједначава се са одговарајућим стручним, 
академским односно научним називом у складу са чланм 127.Закона о високом образовању. 
  
* Број наставника и сарадника треба да обезбеди покривеност извођења предавања и вежби 
према усвојеним и акредитованим студијским програмима Факултета. 

 
 
 

Члан 14. 
 Одлуком о спајању уз припајање Више школе за образовање васпитача у Београду 

Учитељском факултету Универзитета у Београду („Службени гласник РС“, број 33/2007),  
Виша школа за образовање васпитача у Београду припојена је Учитељском факултету 
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Универзитета у Београду. Поменутом Одлуком одређено је да студенти  Више школе за 
образовање васпитача у Београду, имају право да заврше студије по започетом Наставном 
плану и програму, до 30. 09. 2010. године, па су у вези с тим, у радни однос на одређено 
време, до  30. 09. 2014. године, преузети и наставници Више школе за образовање васпитача 
у Београду, у затеченим звањима. 

 
Назив радног                                                           Степен стручне  Врста стручне спреме           Радно       Број 
места                                                                                спреме                                                          искуство  радника 
                                                                                                                                                                 год. 
 
           1                                                                                  2                                          3                     4           5 

 
 

 
Филозофија                               VIII   Филозофски факултет 
                                     Из области за коју се бира  група за филозофију                         3       1 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Социологија                             VIII                    Филозофски факултет 
        група за социологију                       3              1         
       
 
Страни језик                              VII1    Филолошки фак.     3       2 
   одговар.група језик 
                                                              
Општа педагогија                    VII2     Филозофски факултет 
     одељење за педагогију                   3        1 
______________________________________________________________________________________ 
Психологија развоја                 VII2     Филозофски факултет                      3         1 
личности                     група за психологију 
________________________________________________________________________________________ 
Култура говора                         VII2                 Филолошки факултет                     3        1 
                група- српски језик и југо- 
                   словенска књижевност; 

                   -југословенска књижевност 
  и српски језик; 
- југословенска књижевност 
 и општа књижевност 
- општа књижевност и 
теорија књижевности 

Књижевност за децу                     VIII  Филолошки факултет                       3         1 
                група- српски језик и југо- 
   словенска књижевност; 

   -југословенска књижевност 
  и српски језик; 
- југословенска књижевност 
и општа књижевност 
- општа књижевност и 
теорија књижевности 

________________________________________________________________________________________________ 
Телесни развој детета и   VIII Медицински факултет                  3       1 
здравствено васпитање                                                            специјал. педијатрије  
                                                                                                    Факултет за физичко 
                                                                                                    васпитање 
______________________________________________________________________________________________________ 
    
 

Психолиогија  VII2 Филозофски факултет 

предшколског детета                       група за психологију              3        1   
______________________________________________________________________________________________________  
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Предшколска VIII   Филозофски факултет 
педагогија    група за педагогију                   3        1 
________________________________________________________________________________________________ 
Породична педагогија VII2      Филозофски факултет               3        1 
  група за педагогију 
 
Методика васпитно- VII2      Филозофски факултет               3         1 
образовног рада                                           група за педагогију                  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Методика физичког                          VIII                                Факултет за физичко                 3         1 
васпитања             васпитање 
________________________________________________________________________________________________________ 
Методика развоја  VII2 Филозофски факултет              3        1 
говора        група за педагогију 
  Филолошки факулте 
  одговарјућа група 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Методика упознавања  VII2  Филозофски факултет               3     1 
околине       група за педагогију, ПМФ, 
  група за биологију или 
  група за географију 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Методика музичког                          VII2 Факултет музичке                     3      1 
васпитања                                 уметности  
       Музичка академија  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Методика ликовног  VII2   Факултет ликовних                   3       1 
васпитања         уметности,Факултет 
  примењених уметности 
________________________________________________________________________________________________________ 
Методика развоја почет.  VII2  Филозофски факултет               3       1 
математичких појмова          група за педагогогију, 
  ПМФ-математика, 
  Учитељски факултет 
________________________________________________________________________________________________________ 
Вокално– инструментална  VII2   Музичка академија                    3      1 
настава  или Факултет музичке 
           уметности 
 
Практикум из ликовног VII2   Факултет, односно                      3          1 
васпитања  Академија ликовних или 
         примењених уметности 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сценска уметност VII2   Академија драмских                    3      1 
          уметности,група за  
  луткарство Филолошки фак., 
  Академија примењених ум. 
________________________________________________________________________________________________________  
Радионица за игру     VII2 Академија ликовних или             3                       1 
  примењених уметности; 
  Факултет драмских 
  Уметности 
============================================================================================== 
 
 

Члан 15. 
Број истраживача са звањем, као и број истраживача без звања треба да обезбеди 

квалитетно и успешно обављање стручних, научних, истраживачких и развојних  послова у 
оквиру Дидактичко-методичког института. 
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На бази годишњег програма рада који предлаже руководилац Дидактичко-методичког 
института, а усваја Веће Факултета,  декан Факултета одређује потребан број извршилаца. 
 

Члан 16. 
Ненаставно особље 

 
 
Назив радног                                                           Степен стручне      Врста стручне спреме           Радно       Број 
места                                                                                спреме                                                          искуство  радника 
                                                                                                                                                                 год. 
 
           1                                                                                  2                                          3                     4           5 

 
V 1. СЕКРЕТАР                         VII/2-VIII Правни факултет        3       1 
V 2. ШЕФ AДМИНИСТРАТИВНИХ И 
КАДРОВСКИХ   ПОСЛОВА                             VII  Правни факултет                     3          1   
V 3. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР    VII                      Факултет групе друш                        

                                                                                                                         твених наука                         /              1 

V 4. РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ И                                   VII               Правни факултет        /       1 
КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
V 5.  ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР                                   III/IV                   средња стручна спрема         /             2 
                                                       
V 6. ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ                       VII         Факултет групе друш                3       1 
                                                                                                                   твених наука 

                                                                                                
V 7.  РЕФЕРЕНТ У СТУДЕНТСКОЈ            
 СЛУЖБИ                        IV/VII    средња стручна спрема/факултет             1            6 
                                                                                                   друштвеног смера 
 
V 8. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА                                VII                 Економски факултет               3          1 
V 9.  ОБРАЧУНСКИ РАДНИК-                                       IV                  Средња економска школа      1           1 
ЛИКВИДАТОР 
V10.МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА                           IV                  Средња економска школа      1           1 
БЛАГАЈНИК 
V 11. КЊИГОВОЂА-КОНТИСТА                                  VII               Економски факултет               3          1 
БИЛАНСИСТА 
V 12. КЊИГОВОЂА ОСНОВНИХ                        VI                   Виша економска школа          3          1 
СРЕДСТАВА,ФАКТУРИСТА 
V. 13. MAГАЦИОНЕР                                                      IV  средња стручна спрема           3       1 
V. 14. НАБАВЉАЧ                                                           IV  средња стручна спрема           3       1 
 

 
 
V 15. РУКОВОДИЛАЦ БИБЛИОТЕКЕ                 VII                  Филолошки факултет           3             1             
V 16 БИБЛИОТЕКАР                                         VII                 Филолошки факултет       /       3 

                       

 
V 17.  ИТ АДМИНИСТРАТОР                                    VII                       ЕТФ, ФОН                            1               1 
V 18. ТЕХНИЧКИ САРАДНИК                             IV              средња стручна спрема     /      1 
НА ОДРЖАВАЊУ АВ ТЕХНИКЕ 
V 18.а. ТЕХНИЧКИ САРАДНИК                             IV              средња стручна спрема     /      2 
НА ОДРЖАВАЊУ ИT ОПРЕМЕ 
 

V 19. ШЕФ КОМПЈУТЕРСКОГ                      
    ФОТО СЛОГА                                               IV               средња стручна спрема       /        1 
V 20.. ОПЕРАТЕР У КОМПЈУТЕРСКОМ       
    ФОТО СЛОГУ                                                 IV   средња стручна спрема      /       1  
V 21.  РЕПРОГРАФ                                           IV            средња стручна спрема /                     1  
V 22. РАДНИК У СКРИПТАРНИЦИ                            IV            средња стручна спрема /                     1  



 14 

 

 
V 23. ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ                 IV,ВКВ      ВКВсредња стручна спрема     3       1  

       V 24. ДОМАР-ЛОЖАЧ                                                 IV   средња стручна спрема     /       1 
       V 25 ДОМАР                                                            IV                средња стручна спрема  /       1 

V 26. ПОРТИР                                                    III/IV            средња стручна спрема /       3 
            
V 27. КУРИР                        I                    осмогодишња                        /             2 
V 28. ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ 

   ПОСЛОВИ- КАФЕ КУВАРИЦЕ                      I                      осмогодишња                                       3 
V 29. ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ   I  осмогодишња                          17
   ПОСЛОВИ-СПРЕМАЧИЦЕ                               
       

 
III. ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 

 
Члан 17. 

Члановима 18-53 овог Правилника  утврђују се описи послова за појединачна радна места 
у настави и ваннастави. 

Члан 18. 
(I) Декан: 

1. заступа и представља Факултет 
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултет; 
3. председава Наставно научним  већем и Изборним већем, те припрема и предлаже 

дневни ред седница ових органа; 
4. доноси опште акте у складу са Статутом; 
5. предлаже Наставно научном  већу и Савету мере за унапређење рада Факултета; 
6. спроводи одлуке Већа и Савета; 
7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење; 
8. наредбодавац је за извршење финансијског плана; 
9. предлаже финансијски план Савету; 
10. закључује уговоре у име Факултета; 
11. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа 

утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко 
тога износа – уз сагласност Савета; 

12. учествује у раду Савета без права гласа; 
13. доноси решења из области радних односа; 
14. потписује дипломе и потписује, односно овлашћује продекана да потписује 
додатак дипломи; 
15. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима 
Факултета. 

Декан је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад је одговоран 
Савету. 
 

Члан 19.     
(II) Продекан: 

1. организује и води послове у одређеним областима за које га декан овласти; 
2. прати прописе и остала акта за области за које су задужени; 
3. непосредно комуницира и сарађује са Министарством, Ректоратом у оквиру 

области за коју је задужен;  
4.  замењује декана у његовој одсутности; 
5. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима 

Факултета и оне послове које му повери декан. 
Продекан учествују у раду Савета без права гласа. 

            За свој рад продекани одговарају декану и Савету 
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Члан 20. 

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЛАТНОСТ 
( III) Наставници  
Наставници имају право и обавезу да: 

1) у потпуности одржавају  наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова, 
утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе; 
2) воде евиденцију о присуству настави, обављеним испитима и постигнутом успеху 
студента, на начин предвиђен општим актом Факултета 
3) организују и изводе научноистраживачки рад; 
4) држе консултације са студентима са циљем да студентима обезбеде успешно  савладавање 
студијског програма 
5) препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су изабрани; 
6) редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним 
роковима; 
7) предлажу усавршавање и преиспитивање студијског програма; 
8) менторишу студентима при изради завршних радова и дисертација; 
9) развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
10) се подвргавају  провери успешности свога рада у настави, у складу с општим актом који 
доноси Сенат Универзитета у Београду; 
11) обављају и друге послове утврђене Законом, Статутом и  другим општим актима 
Факултета. 
 
Редовни професори у настави, поред наведеног, обављају и следеће делатности: 

– организација последипломске наставе из одговарајућег смера и извођења наставе из 
одговарајућих последипломских курсева; 

– одржавање наставе за више облике стручног усавршавања (научне специјализације, 
постдокторски курсеви и слично). 

У научно-истраживачкој делатности: 
– рад на концепцији развоја научно-наставне дисциплине и шире научне области; 
– разрада дугорочних програма истраживања у ужој научној области; 
– учешће у врхунским научним експертизама. 

У стручно-педагошком раду: 
– развијање и осавремењавање наставе у ужој научној области. 
– припрема и одржавање предавања и вежби; 
– исправљање писмених задатака; 
– организовање одржавања колоквијума и осталих предиспитних обавеза; 
– учешће у изради студијских планова и програма; 
– писање уџбеника, приручника и састављање збирки текстова; 
– испитивање студената у својству испитивача или члана испитне комисије; 
– испитивање кандидата на квалификационим и диференцијалним испитима. 

У стручно истраживачком раду и усавршавању: 
– индивидуални истраживачки рад; 
– учешће у раду стручних и педагошких скупова и семинара; 
– сарадња са матичним катедрама. 

Ванредни професор у настави, поред наведеног, посебно обавља следеће облике делатности: 
– припрема и одржавање предавања и семинара на последипломским студијама; 
– учешће у реализацији наставе у оквиру виших облика стручног усавршавања 

(специјализације, постдокторски курсеви и слично); 
– менторски рад за израду докторских дисертација. 

У научно-истраживачкој делатности: 
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– формулисање концепције и координација реализације колективних научно-
истраживачких подухвата; 

– рад на општем развијању наставно-научне дисциплине. 
У стручно педагошком раду: 

– конципирање и писање уџбеника и приручника из уже наставно-научне дисциплине; 
– учешће у изради студијских планова и програма и разрада програма дате дисциплине; 
– координација рада катедара, стручних комисија и других стручних тела; 

 
Члан 21. 

(IV) Сарадници – асистенити и сарадници у настави 

Сарадници имају право и обавезу да: 
1) припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника; 
2) помажу наставнику у припреми научно-наставног процеса; 
3) учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења 
наставе; 
4) обављају консултације са студентима; 
5) раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научно-
истраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората; 
6) развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице; 
7) се подвргавају провери успешности свога рада у настави, у складу с општим актом који 
доноси Сенат Универзитета у Београду; 
8) обављају и друге послове у складу са Законом, овим статутом и општим актима 
Факултета. 
 
Сарадници у настави обављају следеће делатности: 

– организовање и извођење практичних вежби; 
– консултације за студенте  
– учешће у раду семинара  
– учешће у испитима и колоквијумима; 
– учешће у оцењивању семинарских радова; 
– учешће у комисијама за пријемне испите 
– оцењивање студентских извештаја са практичних вежбања. 

 
У научно-истраживачкој делатности: 

– индивидуални научно-истраживачки рад: 
– рад у колективним научно-истраживачким пројектима; 
– праћење текуће научне и стручне литературе; 
– израда магистарске тезе, односно докторске дисертације; 
– рад на усавршавању наставног процеса; 
– учешће у раду стручних скупова. 

 
Члан 22. 

Истраживач у звању: 

– Реализује индивидуална научна истраживања у области дидактичко-методичких 
наука; 

– Ради у колективним научно-истраживачким и развојним пројектима; 
– Усваршава методе научно истраживачког рада у области васпитања и образовања; 
– Ради на организацији научних и стручних скупова; 
– Објављује резултате научног рада; 
– Сарађује са одговарајућим научним установама у земљи и иностранству; 
– Обавља и друге послове по налогу руководиоца Института и декана Факултета. 
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Истраживач без звања: 

– Ради на прикупљању и обради података и других материјала и докумената од значаја 
за реализацију пројеката и истраживања која се обављају у Институту; 

– Обавља студијско-аналитичке послове по налогу руководиоца Института; 
– Обавља стручно-оперативне послове припреме и обраде документације, по налогу  

руководиоца Института; 
– Ради на организацији научних и стручних скупова; 
– Обавља и друге послове по налогу руководиоца Института и декана Факултета везане 

за наставно-научну делатност Факултета. 
 

Члан 23. 
 

 Сарадник у настави  - координатор праксе: 

– Прави распоред студената за држање часова у четвртој години, за оба семестра што 
подразумева да сваком студенту обезбеди термин у школи/вртићу, и да о томе 
обавести студенте, наставнике и оновне школе, оносно предшколске установе;  
Организује Професионалну праксе током целе школске године, што  подразумева 
стални контакт и сарадњу координатора са основним школама и  предшколским 
установама на територији града Београда,тј. сарадњу са директорима и са локалним 
координаторима учитељима/васпитачима, 

– Прави распоред наставника за обилазак студената на пракси, 
– Организује шест испитних рокова за полагање испита из Професионалне праксе и 

присуствује завршном испиту са председником Колегијума методичара, 
– Дистрибуира писма за педагошко-психолошку, дидактичку и методичку праксу, на 

првој, другој и трећој години студија, на оба смера. 
– Редовно одржава консултације за студенте свих година. 
– Обавља и друге послове по налогу руководиоца Колегијума методичара и  Декана 

Факултета. 
Члан 24. 

Сарадник у настави – сарадник у вежбаоници 

– Држи индивидуалне припремне вежбе сваком студенту понаособ који треба да одржи 
час/активност у школи/вртићу вежбаоници, 

– Посматра, слуша и оцењује часове/активности сваког студента понаособ, 
– Учествује у анализи сваког часа; анализе су колективне и раде се на нивоу групе 

студената која је те недеље у школи/вртићу вежбаоници. 
– Обилазак студената на Професионалној пракси и пише извештај о сваком студенту, 

сходно задацима предметног професора, руководиоца колегијума методичара и 
распореду координатора за праксу, 

– Прегледа припреме студената и дневнике са професионалне праксе, 
– У обавези је да прати и усклађује свој појединачни распоред са стручним сарадником- 

координатором за праксу на Факултету, 
– У обавези је да присуствује седницама Колегијума методичара и свим важнијим 

састанцима од значаја за практичне вежбе у школи/вртићу вежбаоници. 
– Обавља и друге послове по налогу руководиоца Колегијума методичара, предметног 

професора и  Декана Факултета. 
 

Члан 25. 
V 1.  Секретар Факултета:  

– координира рад Секретаријата са целокупном активношћу Факултета; 
– припрема нацрте општих аката (правилнике, пословнике и друго) које доносе и 

усвајају надлежни органи на Факултету; 
– стара се о примени закона и општих аката на Факултету; 
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– упозорава декана Факултета и органе Факултета ако предлози општих аката и 
појединачних аката нису у складу са законом и општим актима; 

– припрема нацрте уговора; 
– има и другу надлежност у складу са одредбама Статута и других општих аката на 

Факултету; 
– учествује у раду органа Факултета ради давања стручних мишљења из подручја права 
– обавља и друге послове по налогу декана Факултета. 
– израда материјала за рад органа управљања и стручних органа Факултета 
– вођење записника са седница органа управљања и стручних органа 
– предлагање одлука за пријем радника 
– обавља увид у рад осталих радника Скретаријата, о томе подноси одговарајуће 

извештаје и по потреби предузима одговарајуће дисциплинске мере 
– учествује у изради програма рада Факултета, финансијског плана и финансијског 

извештаја и плана јавних набавки 
– учествује у раду управних органа без права одлучивања 
– обавља и друге послове по налогу декана Факултета. 

 
 

Члан 26. 
V 2.  Шеф аминистративних и кадровских послова Факултета: 

– прати законске прописе из области радних односа и даје предлоге за усклађивање 
аката Факултета са променама тих прописа 

– ради на изради уговора, решења, образаца из области радних односа 
– обавља послове из делокруга радних односа (евиденција изборности наставника и 

сарадника, израда конкурса за избор радника у радни однос, стручна обрада 
документације пријављених кандидата, израда решења из радног односа) 

– обавља и друге послове по налогу секретара и декана Факултета. 
 

Члан 27. 
V 3.  Пословни секретар 

– организује и координира пословне процесе на Факултету 
– ради на коресподенцији са  Министарством просвете, Универзитетом, Заводом,  

школама вежбаоницама и осталим пословним партнерима Факултета 
– уређује пословну документацију  
– прима странке и заказује и организује пословне састанке лица са посебним 

одговорностима и овлашћењима 
– организује представљање Факултета у средствима јавног информисања 
– учествује у организацији научних, културних и стручних скупова у организацији 

Факултета 
– уноси одговарајуће пословне податке у рачунар, врши контролу и сортирање унетих 

података 
–  води хронологију одвијања рада на Факултету (посете, манифестације и др.); 
– прикупља, систематизује, класификује и компјутерски обрађује документационе 

фондове Факултета; 
– припрема информације и извештаје о активностима Факултета; 
– континуирано се стара о допунама фондова документације 
– обавља истраживање тржишта и остале маркетинг активности за пласман услуга 

Факултета 
– обавља и друге послове из делатности Факултета који су у функцији послова на које је 

распоређен, по налогу декана и секретара Факултета 
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Члан 28. 
V 4.  Референт за опште и кадровске послове 

-  организује и води евиденцији о запосленима, пријављује их и одјављује 
      -  обрађује кадровску документацију запослених ради на изради уговора, решења, 
образаца из области радних односа 
      -обавља послове из делокруга радних односа (евиденција изборности наставника и 
сарадника, израда конкурса за избор радника у радни однос, стручна обрада 
документације пријављених кандидата, израда решења из радног односа) 

            - учествује у припреми годишњег плана набавки 
            - спроводи поступак јавне набавке мале вредности 
            - припрема претходни распис и  извештаје који се достављају Управи за јавне набавке 

    - сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за јавне    
набавке као и  друге послове из области јавних набавки које одреди овлашћено лице, 
односно надлежни орган Факултета 

  - сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за радне односе 
            - обавља и друге послове по налогу секретара и декана Факултета. 
 
 

Члан 29. 
V 5.  Технички секретар    

– прима странке и телефонске позиве и факс везе и заказује састанке по налогу 
овлашћених лица 

– води деловодни протокол, интерне доставне књиге, регистре, архиву по архивским 
ознакама и прослеђује је одговорним лицима на Факултету 

– архивира документацију и одговара за њено правилно чување 
– прима, заводи, распоређује пошту и отпрема службену пошту 
– стара се о умножавању и експедицији материјала за седнице стучних и органа 

управљања 
– обавља послове коресподенције и остале административне послове који су у функцији 

послова на које је распоређен 
– обавља послове уноса одговарајућих података у рачунар 
– обавља и друге послове по налогу секретара и декана Факултета. 

 
 

Члан 30. 
 V6.  Шеф студентске службе 

 -  руководи, координира и усмерава обављање свих послова и задатака студентске 
службе  и одговара за рад службе органима Факултета 

– стара се о наплати потребних трошкова према усвојеним ценовницима 
– саставља и анализира извештаје о свим студентима и доставља их надлежним 

органима ван Факултета и на Факултету 
– израђује статистичке извештаје за потребе Факултета и других државних органа и 

Универзитета 
– организује испитне рокове у сарадњи са продеканом за наставу 
–  контролише правилно вођење студентских евиденција и издавање јавних исправа 
– непосредно ради са студентима свих нивоа студија 
– обавља и друге послове предвиђене Правилима о раду студентске службе и осталим 

општим правним актима Факултета који се односе на делокруг рада службе 
– обавља и друге послове по налогу секретара, продекана за наставу и декана 

Факултета. 
            

Члан 31. 
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 V 7.  Референт у студентској служби 

– непосредно ради на упису студената  
– организује уношење и обраду података о кандидатима за упис и о упису кандидата и 

издаје им индексе 
– уноси и обрађује податке о уписаним студентима 
–  уноси и обрађује податке о дипломираним студентима 
– обавља пријем и обраду испитних пријава 
– ради на решавању статусних питања студената 
– непосредно ради на испису и овери семестра,односно године 
– врши пријем и обраду испитних пријава 
– води досијеа студената 
– води евиденцију о нострификацији диплома 
– води евиденцију из области рада студентске службе (дипломски радови, семинарски 

радови, положени испити и сл.) 
– непосредно ради са студентима свих нивоа студија 
– обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

 
 

Члан 32. 
 V  8.  Шеф рачуноводства: 

– прати законске прописе из области рачуноводства и даје предлоге за усклађивање 
аката Факултета са променама тих прописа  

– организује, усмерава и прати реализацију послова и задатака рачуноводства 
Факултета 

– саставља периодичне обрачуне и завршни рачун 
– израђује план и анализу рада Факултета  
– учествује у припреми финансијског плана Факултета и у вези с тим предлаже мере за 

његово остварење 
– учествује у припреми плана јавних набавки и у вези с тим предлаже мере за његово 

остварење 
– саставља потребне информације и предлоге одлука за органе управљања и стручне 

органе Факултета 
– израђује налоге за књижење-отварање и затварање картица аналитике и основних 

средстава - књижење аналитике и синтетике 
– усклађује аналитику и субаналитику 
– усклађује материјално књиговодство 
– усклађује аналитичко књиговодство и књиговодство основних средстава са главном 

књигом 
– непосредно ради на обрачуну ПДВ-а 
– обавља и друге послове по налогу декана и секретара Факултета. 

 
Члан 33. 

 V 9.  Обрачунски радник-ликвидатор: 

– израда и обрачун свих платних спискова и вођење евиденције исплаћених доходака 
– обрачун боловања 
– обрачун и уплата доприноса и обустава 
– обавља безготовинска плаћања приспелих рачуна  
– састављање извештаја за статистику 
– евиденција личних доходака на картонима, израда годишњег извештаја М-4 за Фонд 

пензијско- инвалидског осигурања, издавање извода из пријаве М-4 о  утврђеном 
личном дохотку запослених, израда годишњег ППП обрасца 

– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца. 
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Члан 34. 

 V 10.  Материјални књиговођа-благајник: 

– обрачунава дневнице и путне трошкове у земљи и иностранству 
– исплаћује зараде 
– обрачунава превоз и исплаћује превоз запосленима 
– исплаћује готовинске рачуне  
– врши пријем и уплату пазара 
– води благајничке дневнике: динарске благајне, благајне пазара, благајне бензинских 

бонова и девизне благајне  
– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца. 

  
Члан 35. 

 V 11.   Књиговођа контиста-билансиста 

           - обавља контирање и књижење: 
1. извода буџетских, споствених средстава и боловања 
2. улазних рачуна – добављачи 
3. излазних рачуна – купци 
4. благајне динарске благајне, благајне пазара, благајне бензинских бонова и 

девизне благајне 
5. личних доходака 
6. ауторских хонорара 

- обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца. 
  

 
Члан 36. 

 V 12.  Књиговођа основних средстава, фактурисата 

– води  сва основна средстава Факултета у за то прописаним књигама и обрасцима 
– израђује излазне фактуре и контролише уплату по њима 
– води књиге излазних и улазних фактура као основ за обрачун ПДВ-а 
– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца 

  
 

Члан 37. 
           V 13. Магационер 

        - прима и издаје робу из магацина по налогу овлашћеног лица 
        - саставља документацију о пријему и издавању робе 
        - води материјално књиговодство о променама и стању робе у магацину 
        - врши попис робе у магацину најмање једном годишње, а по потреби и више пута 
        - одговоран је за стање у магацину 
        - обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца 

 
Члан 38. 

           V 14. Набављач 

         - прикупља податке о потреби набавке робе 
         - набавља, на основу примљених и одобрених требововања и закључених уговора, по 
најповољнијим условима материјал за одржавање хигијене и чистоће зграде, репроматеријал, 
канцеларијски материјал,заштитна средства и други потребни материјал 
          - врши израду записника о оштећењу робе и амбалаже 
          - учествује у решавању евентуалних рекламација 
         -  обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца. 
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Члан 39. 
          V 15. Руководилац Библиотеке 
        - руководи, координира и усмерава обављање свих библиотечких послова и задатака и 
одговара за рад Библиотеке органима Факултета 
         - израђује предлоге правилника и других аката Библиотеке у сарадњи са Библиотечким 
одбором  

      - израђује програме, планове и извештаје о раду Библиотеке и подноси их 
Библиотечком одбору, Савету Факултета и другим органима и телима Факултета       и 
предлаже мере за осавремењавање рада Библиотеке 

          - координира рад Библиотеке и других организацоних јединица Факултета 
           - заступа Библиотеку пред органима Факултета и трећим лицима  
           - разматра представке и предлоге у вези с радом Библиотеке и даје их на усвајање 
Библиотечком одбору 
            -  координира рад библиотекара у оба објекта Факултета 

     - обавља избор материјала из каталога књига уз предлог за набавку 
            - врши компјутерску и другу информатчку обраду библиотечких података 
            - води евиденцију о претплати на часописе и друга периодична издања 

      - сарађује са наставницима ради набавке актуелних издања потребних за рад 
студената 
– помаже студентима при изради писмених радова 

      - обавља и друге послове по налогу декана и секретара Факултета.  
 

Члан 40. 
 V 16.  Библиотекар 

– информативно-педагошки рад са студентима и издавање библиотечког материјала на 
коришћење 

– пријем библиотечкког материјала 
– стручно сређивање библиотечког материјала 
– израда ауторског каталога и вођење картотеке 
– послови евиденције и физичке обраде новонабављених књига, листова и часописа 
– обавља распоред књига по фаховима 
– обавља упис читаоца и издаје реверсе 
– врши сигнирање књига 
– сарађује са наставницима и сарадницима Факултета 
– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца 

          
Члан 41. 

 V 17. ИТ Администратор 

   - пројектовање информатичког решења, имплементација решења и корисничка обука и 
подршка 
- администрација сервера, активне и пасивне мрежне опреме 
- ажурирање постојећег и имплементација новог софтвера  
-  инсталација и подешавање правила за употребу мрежних и локалних ресурса  
- инсталација система за прављење резервних копија података  
- имплементација правила за ванредне ситуације и брзи опоравак система  
- израда и одржавање организационе структуре Факултета по рачунарима, групама 

корисника и корисницима са постављањем правила за употребу локалних и мрежних 
ресурса 

- спречавање злоупотребе ресурса кроз политику забране преносивих медија  
- инсталација нових оперативних система  
- инсталација апликација  
- редовно ажурирање оперативних система и апликација  
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- инсталација сигурносних закрпа за оперативне системе и апликације  
- праћење оптерећења система и оптимизација сервиса  
- инсталација антивирусног софтвера и праћење ажурирања и заштите истог 

- надоградња хардвера и реконфигурација хардверских решења  
- документовање свих активности прописивањем процедура  
- дневни надзор, одржавање и управљање свим деловима система  
- обавља и друге послове по налогу декана Факултета. 

 
Члан 42. 

 V 18. Технички сарадник на одржавању АВ технике 

    - сервисирање и одржавање система интерне телевизије 
    - сервисирање и одржавање рачунарског система 
    - одржавање у исправном стању свих АВ средстава и осталих медија 
    - прављење распореда коришћења медија и АВ средстава за потребе наставе 
    - стара се о придржавању распореда коришћења технике у настави и њеној правилној 
употреби, а према утврђеном распореду  
      - снимање и монтирање дидактичког  материјала 

- обезбеђивање техничке подршке за наставу 
 - послови озвучења сале   

      - обавља и друге послове по налогу ИТ администратора, секретара и декана Факултета 
 

Члан 42а. 
 V 18а. Технички сарадник на одржавању ИТ опреме 

- администрација сервера, активне и пасивне мрежне опреме 
- ажурирање постојећег и имплементација новог софтвера  
- израда и одржавање организационе структуре Факултета по рачунарима, групама 

корисника и корисницима са постављањем правила за употребу локалних и мрежних 
ресурса 

- инсталација нових оперативних система  
- инсталација апликација  
- редовно ажурирање оперативних система и апликација  
- инсталација антивирусног софтвера и праћење ажурирања и заштите истог 

- дневни надзор, одржавање и управљање свим деловима система  
- обавља и друге послове по налогу ИТ администратора и декана Факултета. 

 
 

Члан 43. 
 V 19. Шеф компјутерског фото-слога 

– организује, усмерава и прати реализацију послова и задатака у компјутерском фото- 
слогу 

– непосредно ради на пословима припреме за штампу-прелому часописа, уџбеника, 
зборника, флајера, споменица, програма, магистарских и докторских радова 

– непосредно ради на скенирању докумената и обради докумената 
– обавља и друге послове по налогу руководиоца издавачке делатности, секретара и 

декана Факултета. 
 

Члан 44. 
 V 20.  Оператер у компјутерском фото слогу 

-  унос и прелом свих текстова према радном налогу 
- обавља и друге послове по налогу непосредног руковдоиоца. 
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Члан 45. 
V 21.  Репрограф 

– непосреди рад на фотокопир апаратима за потребе студената и запослених на 
Факултету 

– води дневну евиденцију фотокопираног материјала 
– свакодневно предаје пазар 
– петнаестодневно шефу рачуноводства предаје извештај о раду 
– стара се о исправности копир апарата и пратеће опреме и контактира са овлашћеним 

сервисерима 
– обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства, секретара и декана Факултета. 

 
 

Члан 46. 
V 22.  Радник у скриптарници 

– продаја књига,  испитних пријава, индекса, информатора и ШВ образаца  
– води дневну евиденцију продатог на прописаним обрасцима   
– свакодневно предаје пазар 
– обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства, секретара и декана Факултета. 

 
 
 

Члан 47. 
V 23. Шеф техничке службе 

– организује, усмерева и прати реализацију послова и задатака техничке службе у 
договору са непосредним руководиоцем 

– организује текуће одржавање зграде и инсталационе опреме 

– организује и непосредно ради на мањим поправкама  електричних инсталација и 
опреме, браварским, столарским, стакларским и молерско- фарбарским пословима  

– организује отклањање снега са кровова зграда и око зграда 
– организује уређење дворишта и зеленила за оба објекта Факултета 
– организује задужења помоћно – техничког особља потрошним материјалом и 

ситнијим инвентаром 
– кординира рад референта противпожарне заштите и заштите животне средине и 

безбедности на раду 
– по потреби вози службена кола Факултета 
– обавља и друге послове по налогу секретара и декана Факултета. 

 
Члан 48. 

V 24. Домар-ложач 

– непосредно ради на пословима одржавања зграде и инсталационе опреме 

– непосредно ради на мањим поправкама електричних инсталација и опреме, 
браварским, столарским, стакларским и молерско- фарбарским пословима 

– непосредно ради на намештању завеса у објектима Факултета 
– непосредно ради на отклањању снега са кровова  зграда и око зграда 
– непосредно ради  на уређењу дворишта и зеленила 
– непосредно ради на одржавању парних котлова и електроинсталација 
– задужен је за благовремено требовање -набавку горива 
– непосредно ради на ложењу котлова 
– обавља и остале послове по налогу шефа техничке службе, секретара и декана 

Факултета. 
 
 



 25 

Члан 49. 
V 25. Домар 

– непосредно ради на пословима одржавања зграде и инсталационе опреме 

– непосредно ради на мањим поправкама електричних инсталација и опреме, 
браварским, столарским, стакларским и молерско- фарбарским пословима 

– непосредно ради на намештању завеса у објектима Факултета 
– непосредно ради на отклањању снега са кровова  зграда и око зграда 
– непосредно ради  на уређењу дворишта и зеленила 
– обавља и остале послове по налогу шефа техничке службе, секретара и декана 

Факултета. 
 

Члан 50. 
V 26. Портир 

– контролише кретање запослених, студената и осталих  странака и води евиденције о 
томе 

– ради на телефонској централи 
– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца, секретара и декана 

Факултета. 
 

Члан 51. 
           V 27.  Курир 

– одношење поште и предаја препоручених пошиљки  и сређивање документације   за 
препоруке 

– свакодневно одлажење у банку ( доношење извода и документације) 
– лично достављање поверљиве и хитне поште 
– обавља и остале послови по налогу непосредног руководиоца, секретара и декана 

Факултета. 
Члан 52. 

V 28.  Помоћно-технички послови – кафе куварице 

– припрема и услуживање топлим и хладним напицима 
– хигијенско одржавање дела објекта за који је радник задужен 
– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца, секретара и декана 

Факултета. 
Члан 53. 

 V 29. Помоћно-технички послови - спремачице  

– хигијенско одржавање дела објекта за који је радник задужен 
– одржавање чистоће санитарија 
– чишћење врата, прозора 
– одржавање чистоће у дворишту и терасама,  на степеништу и у ходницима 
– брисање прашине са намештаја, полица, књига и чишћење тепиха 
– одговорно чување дела објекта за који је извршилац задужен 
– разношење и истицање обавештења 
– обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца, секретара и декана 

Факултета. 
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 54. 
 

 Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 55. 
 

Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за 
његово доношење. 
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