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1. 

 
 
 
 
 
 
 

Наставник српског   
језика и  књижевности 

 - професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
- професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
- професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; 
- професор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; 
- професор југословенске књижевности и српског 
језика; 
- професор југословенске књижевности са страним 
језиком; 
- професор српског језика и књижевности; 
- професор српске књижевности и језика; 
- професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; 
- дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
- дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
- дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; 
- мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и Српска књижевност);  
- мастер професор језика и књижевности (србиста) 
(студијски програм Српска филологија: српски језик и 
лингвистика);  
- мастер професор језика и књижевности (србиста) 

(студијски програми: Српска књижевност, Српска 
књижевност и језик);  
- мастер филолог (студијски програм Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност);  
- мастер филолог (студијски програм Српски језик и 
књижевност). 
 

 
 

VII 
 
 

3.72 
372,22% 

 
 

2. 
Наставник енглеског 

језика 

- професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; 
- мастер филолог (студијски програм Англистика);  
- мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност). 
 

 
VII 

 

2,50 
250,00% 

 
 

3. 
Наставник  француског 

језика 

- професор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност; 
- мастер филолог (студијски програм Француски језик 
и књижевност);  
- мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Француски језик и књижевност). 

VII 
 

0,44 
44,45% 

 
 

4. 
Наставник 

Руског језика 

- професор, односно дипломирани филолог за руски 
језик и књижевност; 
- мастер филолог (студијски програм Руски језик и 
књижевност);  

VII 
 

0,33 
33,33% 

 
 



- мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Руски 
језик и књижевност). 
 

5. 

Наставник економске 
групе предмета 

 
 
 

Дипломирани економиста 
Дипл. инж. организације рада 
Мастер економиста 

VII 
 

0,90 
90,00% 

 
 

6. 
Наставник 
историје 

- професор историје; 
- дипломирани историчар; 
- мастер историчар. 
Лица из алинеје треће морају имати претходно 
завршене основне академске студије историје. 
 

VII 
 

0,85 
85,00% 

 
 

7. 
Наставник 
географије 

- професор географије; 

- дипломирани географ; 
- дипломирани географ - просторни планер, 
- дипломирани професор географије - мастер; 
- мастер географ. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије. 
 

VII 
 

0,55 
55,00% 

 
 

 
 
 
 

8. 

 
 
 

Наставник музичке 
уметности 

- академски музичар; 
- дипломирани музичар (сви смерови); 
- дипломирани музиколог; 
- дипломирани музички педагог; 
- професор солфеђа и музичке културе; 
- професор музичке културе; 
- дипломирани етномузиколог; 
- професор музичког васпитања;  
- мастер теоретичар уметности;  
- мастер музички уметник;  
- мастер композитор.  
Лица из алинеја девете до једанаесте морају имати 
положен испит из Методике наставе општег музичког 
образовања на основним академским или мастер 
студијама. 
 

VII 
 

0,15 
15,00% 

 
 

 
 
 

9. 

 
Наставник ликовне 

културе 

- професор ликовних уметности; 
- дипломирани сликар - професор ликовне културе; 
- академски сликар - ликовни педагог; 
- дипломирани вајар - професор ликовне културе; 
- академски вајар - ликовни педагог; 
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе; 

- академски графичар - ликовни педагог; 
- дипломирани графичар - професор ликовне културе; 
- дипломирани уметник фотографије - професор 
ликовне културе; 
- дипломирани уметник нових ликовних медија - 
професор ликовне културе; 
- дипломирани графичар визуелних комуникација - 
професор ликовне културе; 
- професор или дипломирани историчар уметности; 
- дипломирани сликар; 
- дипломирани вајар; 

VII 
 

0,30 
30,00% 

 
 



- дипломирани графичар; 
- дипломирани графички дизајнер; 
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 
- дипломирани сликар зидног сликарства; 
- лице са завршеним факултетом примењених 
уметности; 
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности; 
- мастер ликовни уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, 
односно, примењене уметности и дизајна);  
- мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, 
односно, примењене уметности и дизајна);  
- мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно, примењене уметности и дизајна);  
- мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна);  
- мастер историчар уметности (завршене основне 
академске студије из области историје уметности). 
 

10. 
Наставник физичког 

васпитања 

- професор физичког васпитања; 
- дипломирани педагог физичке културе; 
- професор физичке културе; 
- професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; 
- професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације; 
- професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут; 
- дипломирани професор физичког васпитања и 

спорта - мастер; 
- мастер професор физичког васпитања и спорта;  
- мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије. 
 

VII 
 

2,35 
235,00% 

 
 

 
 
 
 
 

 
11. 

 

 
 
 
 
 

Наставник    
рачунарства и   
информатике 

- професор информатике, односно дипломирани 
информатичар;  
- професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика;  
- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског;  
- дипломирани инжењер електронике, сви смерови 
осим индустријске енергетике;  
- дипломирани инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије;  
- дипломирани инжењер информатике, односно 
дипломирани инжењер рачунарства;  
- дипломирани економист, смерови: кибернетско-
организациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квантна 
економија;  
- дипломирани информатичар;  

VII 
 

12,00 
120,00% 

 
 



- дипломирани информатичар - пословна 
информатика;  
- дипломирани информатичар - професор 
информатике;  
- дипломирани информатичар - мастер;  
- дипломирани професор информатике - мастер;  
- дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике;  
- мастер математичар;  
- мастер информатичар;  
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства;  
- мастер инжењер информационих технологија;  
- мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке). 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да изводи 
и лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра.  
Лица која су стекла академско звање мастер, морају 
имати, у оквиру завршених основних академских 
студија, положено најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање три предмета 
из области Математика.  
Испуњеност услова из ст. 2. и 3. ове тачке утврђује 
министарство надлежно за послове образовања, на 
основу наставног плана и програма студија.  

 

 
 
 
 

12. 

 
 
 
 

Наставник физике 

- дипломирани физичар; 
  - дипломирани астрофизичар; 
  - професор физике - хемије; 
  - дипломирани инжењер физике, смер индустријска 
физика; 
  - дипломирани физичар за општу физику; 
  - дипломирани физичар за примењену физику; 
  - дипломирани физичар-информатичар; 
  - професор физике за средњу школу; 
  - дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику; 
  - дипломирани физичар - истраживач; 
  - дипломирани физичар за примењену физику и 
информатику; 
  - дипломирани физичар - медицинске физике;  
  - дипломирани професор физике - мастер;  
  - дипломирани физичар - мастер;  
  - дипломирани физичар - мастер физике - 
метеорологије;  
  - дипломирани физичар - мастер физике - 
астрономије;  
  - дипломирани физичар - мастер медицинске физике;  
  - дипломирани професор физике-хемије - мастер;  
  - дипломирани професор физике-информатике - 
мастер; 
  - дипломирани физичар - професор физике - мастер;  

VII 
 

1,05 
105,00% 

 
 



  - дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика - мастер;  
  - дипломирани физичар - примењена и компјутерска 
физика - мастер;  
  - дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер; 
- мастер физичар; 
- мастер професор физике. 
Лице из алинеје двадесет пете и двадесет шесте мора 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике. 
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из става 
1. ове тачке наставу и друге облике образовно-
васпитног рада из предмета Физика може да изводи и: 
  - професор физике и хемије за основну школу; 
  - дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу; 
  - дипломирани физико-хемичар; 
  - дипломирани инжењер електротехнике, смер 
техничка физика; 
  - дипломирани астроном, астрофизички смер; 
  - дипломирани астроном, смер астрофизика. 
 

 
 

13. 

 
 

Наставник хемије 
 
 
 
 

- професор хемије; 
- дипломирани хемичар; 
- дипломирани хемичар опште хемије; 
- дипломирани хемичар за истраживање и развој; 
- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; 
- дипломирани професор хемије - мастер;  
- дипломирани хемичар - професор хемије;  
- дипломирани хемичар - мастер; 

- мастер хемичар. 
 

VII 
 

0,50 
50,00% 

 
 

 
14. 

 
Наставник биологије 

 

- професор биологије; 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 
- дипломирани биолог; 
- дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; 
- дипломирани професор биологије;  
- дипломирани биолог - мастер;  
- дипломирани биолог заштите животне средине; 
- мастер биолог. 
 

VII 
 

0,40 
40,00% 

 
 

15. 
Наставник екологије и 

заштите животне 
средине 

Професор екологије и зштите животне средине 
Дипл. еколог животне средине 
Дипл. еколог за заштиту  животне средине, 
Дипл еколог –заштите животне средине 

Дипл. еколог –заштите животне средине –мастер 
Дипл. проф. Биологије –мастер 
Дипл биолог заштите животне средине 
Дипл. биолог мастер 
Дипл. биолог за  екологије и заштиту животне средине  
Дипломирани биолог еколог  
Дипл. биолог , смер заштита жив. Средине 
Професор биологије 
Професпр биологије, хемије, 
Дипл. молекуларни биолог – мастер 
Дипл инжењер шумарства за пејзажну архитектуру 

VII 
0,20 

20,00% 
 



Дипломирани биолог 
Мастер биолог 
Мастер еколог 
Мастер професор биологије 
Мастер професор екологије 
Мастер професор биологије и географије. 

 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставник математике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- професор математике; 
- дипломирани математичар; 
- дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; 
- дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; 
- дипломирани математичар - информатичар; 
- дипломирани математичар - професор математике;  
- дипломирани математичар за математику економије;  
- професор математике и рачунарства;  
- дипломирани математичар - астроном;  
- дипломирани математичар - теоријска математика;  
- дипломирани математичар - примењена математика;  
- дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом основи геометрије);  
- дипломирани информатичар;  
- дипломирани професор математике - мастер;  
- дипломирани математичар - мастер;  
- дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом основи геометрије);  
- професор математике - теоријско усмерење;  
- професор математике - теоријски смер; 
- мастер математичар.  
Лице из алинеје деветнаесте мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене 

математике (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). 

VII 
 

4,27 
427,77% 

 
 
 

 
 

 
 
 

17. 

 
 
 

Наставник устава и 
права грађана 

 
 
 
 
 
 

- дипломирани правник; 
- професор социологије, односно дипломирани 
социолог; 
- дипломирани политиколог, наставни смер; 
- дипломирани политиколог за друштвено-политичке 
односе; 
- мастер правник. 
Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене 
основне академске студије из области права. 

VII 
 

0,10 
10,00% 

 
 

 
18. 

 
Наставник 

социологије и 
социологије са правом 

грађана 

- професор социологије, односно дипломирани 

социолог; 
- мастер социолог. 
Лице из алинеје друге мора имати претходно основне 
академске студије социологије. 
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из става 
1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-
васпитног рада за предмет Социологија може да 
изводи и  
- професор филозофије и социологије; 
- дипломирани политиколог, наставни смер. 

VII 
 

0,55 
55,00% 

 
 



 
19. 

Наставник филозофије и 
логике са етиком                     

- професор филозофије, односно дипломирани 
филозоф; 
- мастер филозоф. 
Лице из алинеје друге мора имати претходно 
завршене основне академске студије филозофије. 
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из става 
1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-
васпитног рада за предмет Филозофија може да 
изводи и: 
- професор филозофије и социологије. 
 

VII 
 

0,50 
50,00% 

 
 

 
20. 

 
Наставник психологије 

- професор психологије; 
- дипломирани психолог; 
- дипломирани школски психолог - педагог; 
- мастер педагор.  
 
 
-дипломирани психолог 
-Дипломирани школски психолог-педагог 
-Дипломирани психолог,смер школско клинички 
-Професор психологије 
-Мастер психолог 

VII 
 

0,20 
20% 

 
 

Стручни сарадник 
психолог 

0,50 
50,00% 

 
 

 
21. 

Наставник грађанског 
васпитања 

  
- лице које испуњава услове за наставника 
одговарајуће стручне школе; 
- лице које испуњава услове за стручног сарадника 
стручне школе; 

- дипломирани етнолог; 
- етнолог - антрополог; 
- професор одбране и заштите. 
Наведена лица могу да изводе наставу, ако су 
похађала један или више од следећих програма: 
Обука за наставника грађанског васпитања; 
Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; 
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна 
настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су 
прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре 
воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечјих 
права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и 
занемаривање деце; Здраво да сте, или 
специјалистички курс за наставнике грађанског 
васпитања на одговарајућој високошколској установи. 

 
 

VII 
 

1,05 
105,00% 

 
 

22. 
Наставник саобаћајне 

групе предмета 

Дипл. инжењер саобраћаја, односно дипл. 
саобраћајни инжењер , одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и грасдки саобраћај и 
транспорт 
Дипл. инжењер саобраћаја  
Дипл. саобраћајни и нжењер 
Дипл. инжењер саобраћаја , смер логистика 
Мастер инжењер саобраћаја , предходно завршене 
основне академске студије у области саобраћајног 

VII 
6,52 

652,35% 
 

 



инжењерствна студијском програму односно модулу 
друмски и градски саобраћај и транспотр-транспотр, 
саобраћај и транспорт. 

23. 

Наставник практичне 
наставе саобраћајне 

групе предмета – 
инструктор вожње 

Инжењер саобраћаја , односно саобраћајни инжењер  
одсеци или одељење  друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспотр 
Дипл. инж. саобраћаја, односно дипл. инж. саобраћаја 
одсеци друмски и градски саобраћај  или друмски или 
градски саобраћај и транспорт 
Дипл. инж. машинства смер мотори и моторна возила 
Наставник практичне наставе собраћајне групе 
предмета 
Возач моторних возила -инструктор 
Возач- инаструктор 
Мастер инжењер саобраћаја, предходно завршене 
основне скадемске студије у области саобраћајног 
инжењерствана студијскм програму , односно модулу , 
друмски иградски саобраћај и транспорт- транспорт, 
саобраћај и транспорт, друмски и градски саобраћај и 
транспорт – безбедност друмског саобраћаја 
Специјалиста струковни инжењер саобраћаја, 
завршене основне струковне студије у области 
саобраћаја инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај , 
друмски саобраћај 
Струковни инжењер саобраћаја, звршене основне 
струковне студијеу области саобраћајног 
инжењерства, на студијском програму , односно 
модулу, друмски и  градски саижобраћај, друмски  
саобраћај 
Мастер инжењер машинства , предходно завршене 

основне академске студије из машинског инжењерства 
на студијском програму , односно модулу : мотори 
СУС, моторна возила 
Дипл. инж. машинства , завршене основне скадемске 
студије  из машинског инжењерства на студијском 
програму односно модулу :мотори СУС, моторна 
возила  
Специјалиста струковни инжењер машинства , 
завршене основне струковне студије из машинског 
инжењерства на студијском програму , односно 
модулу : мотори и возила 
Струковни инжењер машинства, завршене основне 
струковне студијеиз машинског инжењерства , на 
студијском програму, односно модулу: мотори и 
возила 
Аутомеханичар- специјалиста 
Машински техничар моторних возила – специјалиста. 

V ,VI 
3,38 

338,34% 
 

24. 
Наставник машинске 

групе предмера 

Дипл. машински инжењер 
Дипл. инжењер машинства 
Продфесор машинства 
Мастер инжењер нжмашинства предходно завршене 
студије првог степена – основне академске студије у 
области машинства. 

VII 
7,46 

746,14% 
 

25. 
Наставник практичне 

наставе машинске групе 
предмета 

Дипломирани машински инжењер 
Дипл. инжењер машинства 
Професор машинства 

V, VI 
2,00 

200,00% 
 



Мастер инжењер машинства, предходно завршене 
студијепрвог степена  - основне академске студије у 
области машинства, 
Инжењер машинства 
Дипл. инжењер за развој машинске струке 
Виши стручни сарадник металске струке, 
Наставник практичне наставе металске струке 
Струковни инжењер машинстваструковни инжењер 
машинства из областимашинско инжењерствп 
Специјалиста струковни инжењер машинства, 
предходно завршене струковне студије у машинству 
Одговарајуће средње стручно образовање у 
областимашинства, положен одговарајући 
специјалистички односно мајсторски испит са 
петогодишњом праксом. 

26. 
Наставник електро 

групе предмета 

Дипломирани инжењер електротехнике 
Дипломирани инжењер електронике 
Професор електротехнике 
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 
Дипломирани инжењер електротехнике смер 
електроника и телекомуникације 
Диломирани инжењер електротехнике , смер 
електроника и рачунарске технике 
Дипл. инж. екжлектротехника смер енергетски 
Дипл. инж. електротехнике, смер процесне 
аутоматике, 
Дипл. инжењер електротехнике сви смерови  
енергетдког одсека. 
Дипл. инж. електротехнике , смер индустријске 
енергетике, 
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
предходно завршене основне академске студије у 

области електротехнике и рачунарства. 
 

VII 
13,69 

1369,30% 
 

27. 
Наставник практичне 
наставе електро групе 

предмета 

Дипл. инж. електротехнике , сви смерови енергетског 
одсека  
Дипл. инж. електротехнике , смер индустријске 
енергетике 
Дипл. инш. Електротехнике и рачунарства , на 
студијским програмима из области енергетике 
Професор електротехнике , смер јаке струје 
Инжењер електротехнике , смер енергетски, 
Виши стручни сарадникелектротехничке струке, смер 
енергетски 
Инжењер електротехнике за аутоматику 
Пети степен стручне спреме енергетског  смера 
Наставник практичне наставе електро групе предмета 
Дипл, инж. електротехнике, смерови електронике и 
телекомуникације 
Дипл. инж. електронике , смерови електроника и 
телекомуникације. 
Инжењер електронике , смерови  електроника и 
телекомуникација 
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
предходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства 
Специјалиста струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства , предходно завршене струковне студије 

VI 
0,58 

57,73% 
 



првог степена на студијским програмима из области 
енергетике 
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 
завршене струковне студије на студијским програмима 
из области енергетике.  

28. 
Организатор практичне 
наставе(вежбе, настава 

у блоку) 

Висока школска спрема из следећих подручја рада: 
машинство и обрада метала, саобраћај и 
електротехнике   
Радно искуство 3 године. 

VII 
1,00 

100,00% 
 

29. 
Наставник верске 

наставе 

а) Православни катихизис (веронаука) 
- лице које је завршило богословски факултет; 
- лице које је завршило духовну академију; 
- лице са завршеним факултетом које је оспособљено 
за извођење верске наставе. 
 
 
 

VII 
 

0,65 
65,00% 

 
 

 
30. 

 
Директор школе 

●Висока школска спрема; 
 
●Радно искуство-8 година у образовању; 

 
VII 

 

 
 

1,00 
100,00% 

 

 
 

31. Педагог 

Дипломирани педагог 
Професор педагогије 
Дипломирани школски психолог – педагог 
Мастер педагог 

VII 
1,00 

100,00% 
 

 
 
 

32. 

 
 
 

Библиотекар 

  - професор језика и књижевности, односно 
књижевности и језика, смер за иблиотекарство;- 
дипломирани библиотекар - информатичар;- 
професор, односно дипломирани филолог за општу 
књижевност и теорију књижевности;- лице које 
испуњава услове за наставника гимназије или стручне 
школе, односно стручног сарадника - педагога или 
психолога; 

- професор народне одбране; 

- професор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност; 

- професор, односно дипломирани филолог за 

шпански језик и књижевност; 

- дипломирани компаративиста и библиотекар; 

- мастер библиотекар - информатичар; 

- мастер филолог (главни предмет, односно профил: 
библиотекарство и информатика); 

VII 
 

1.00 
100,00% 

 
 



- мастер професор језика и књижевности (главни 
предмет, односно профил: библиотекарство и 
информатика). 

Зависно од потреба школе и програма који се 
остварује, додатну подршку и стручне послове може 
да обавља и: 

 

33. 

 
 

Секретар школе 
 
 

 

дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, 

VII 
 

1,00 
100,00% 

 

 
 

 
34. 

 
Шеф рачуноводства 

-Економист 
-Дипломирани економист 

       VI, VII 

 
1,00 

100,00% 
 

 
 

35. 
Домар/мајстор 

одржавања 
-кв/вкв радник 

IV -V 
1,00 

100,00% 
 

 
36. 

Чистачице Најмање завршена основна школа  
8 

800,00% 
 
 

38. 

Референт за правне, 
кадровске и 

администартивне 
послове 

ССС IV 
1,00 

100,00% 

 
 
 

39. 
Техничар инвестиционог 
и техничког одржавања 

ССС IV 
0,50 

50,00% 
 

40.  
Обогаћени једносменски 

рад 
 VII 

0,50 
50,00% 

 
 

 

 
 
 
          Д и р е к т о р 
 
        Милован Божовић, дипл инж. маш.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


