
ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА Д.О.О. 
КРАГУЈЕВАЦ 
Број: 01-706/2 
Датум: 21.09.2021. 
 
На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 1137 2017, и 95 -2018 ) и члана 23. тачка 6. 
Одлуке о вршењу оснивачких права над ПД „Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 
в.д. директора Центра,  дана 14.04. 2021. године утврдио је пречишћен текст 
Правилника о организацији и систематизацији послова.  
 
 Пречишћен текст Правилника садржи: 
1. Правилник о организацији и систематизацији послова  бр. 01-548/1 од  
    14.04.2009. године 
2  Допуна  Правилника о организацији и систематизацији послова  бр. 01-348/1  
    од 22.03.2010. године 
3. Измена и допуна . Правилника о организацији и систематизацији послова  бр.  
    01-112/1 од 06.02.2013. године 
4. Измена Правилника о организацији и систематизацији послова  бр. 01-402/1    
    од 27.04.2015. године 
5. Измена и допуна Правилник о организацији и систематизацији послова  бр. 
    01-623/1 од  04.12.2020. године 
6. Измена и допуна Правилник о организацији и систематизацији послова  бр. 
    01-184/1 од  05.03.2021. године 
7. Измена и допуна Правилник о организацији и систематизацији послова  бр. 
    01-658/1 од  26.08.2021. године 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА 
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан  1. 
 

Овим правилником се у складу са Законом о раду и Одлуком о вршењу оснивачких 
права над ПД „Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац ( у даљем тексту: Центар ) 
утврђује унутрашња организација и систематизација послова из делатности Центра, 
врста послова, потребни услови за обављање тих послова и број запослених,  а све у 
складу са потребама процеса рада. 
 

Члан  2. 
 

Послови и радни задаци Центра утврђују се према програмима рада и развоја Центра.   
 

Члан  3. 
 

Овим Правилником утврђују се послови за које је,  као посебан услов за рад 
предвиђено да запослени одређено време проведе на пробном раду, послови на 
којима се заснива радни однос са приправником и  послови са непуним радним 
временом.  
 
 



 
 
 2. ОРГАНИЗАЦИЈА  ЦЕНТРА 
 

Члан 4. 
  
Центар је иновациона организација (истраживачко-развојни центар) у којој се обављају 
примењена и развојна истраживања, стварају иновације и врши пласирање нових 
знања и технологија, у сопствену производњу и услуге или у производњу и услуге 
других привредних субјеката, као и производни и остали процеси у областима које 
покрива делатност Центра.  
 

Члан  5. 
 
Организација Центра заснива се на организационим јединицама у којима научни 
радници, истраживачи, стручни сарадници, технички сарадници и помоћно особље 
спроводе програме иновационог, производног, прометног и стручно-саветодавног рада.   
 

Члан 6. 
 
У Центру се ради успешнијег организовања процеса рада и извршавања послова и 
радних задатака, а у складу са делатношћу Центра организују  следеће организационе 
целине:  
- Одељење за научноистраживачки рад 
- Одељење за производњу, семенарство и сарадњу са привредом 
- Одељење за пољопривреду и рурални развој 
- Одељење за финансијске и рачуноводствене послове 
- Одељење за опште, правне и кадровске послове 

 
У случају потребе могу се организовати и  службе, о чему одлуку доноси  директор  
Центра.  
 

Члан  7. 
 
Послови у Центру извршавају се тимски и индивидуално, а одговорност радника је 
индивидуална. 
Руководилац одељења или  службе  одговоран је директору.Центра за квалитет и 
благовременост извршења послова.  
 
                                                   
3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 
 

Члан  8. 
 
 Називи послова, утврђени овим Правилником, обухватају скуп истих или 
сродних послова у оквиру делатности Центра на којима ради један или више 
извршилаца, а опредељује их врста послова која се обавља, сложеност тих послова, 
одговорност за обављање послова, стручна спрема и други посебни услови. 
 Под пословима  се подразумевају пермаментне  активности запослених  којим 
се извршавају делатности Центра.  
Радни задатак представља скуп утврђених поступака из делатности које запослени 
треба да изврши. 
 

 
 
 



Члан  9. 
 

 Стручну спрему и друге посебне услове за рад на пословима утврђеним овим 
Правилником опредељује врста послова, сложеност послова и одговорност за 
обављање тих послова. 
 Под стручном спремом подразумевају се општа и стручна знања, као и вештине 
неопходне за обављање одређених послова и радних задатака.  
 Запослени морају имати одговарајући степен стручне спреме, стечене 
верификованим образовним програмом.   
 

Члан 10. 
 
 Број запослених у обављању послова, утврђених овим Правилником 
опредељује обим послова који се обављају у Центру. 
 Обезбеђивање извршиоца послова и радних задатака врши се заснивањем 
радног односа у складу са законом и распоређивањем запослених са једних послова 
на друге у складу са законом.  
 

Члан 11. 
 
 Поред општих услова, утврђених Законом, овим Правилником се утврђују и 
посебни услови за обављање послова  у Центру. 
 Посебни услови обухватају: стручну спрему, радно искуство, посебна знања, 
здравствене способности и др. и те услове мора да испуњава свако лице да би радило 
на тим пословим утврђеним овим Правилником. 
 

Члан  12. 
 
  На радна места за које је Законом о научноистраживачкој делатности и овим 
Правилником прописан докторат наука или магистратура и одговарајуће научно, одн 
истраживачко звање не може се распоредити лице које не испуњава тражене услове. 
 

Члан  13. 
 
 Радно искуство као услов за обављање одређених послова и радних задатака 
признаје се уколико је стечено на истим или сличним пословима, после стицања 
прописане стручне спреме.  
 

Члан 14. 
 
За обављање одређених послова утврђује се потребна стручна спрема. 
 
 1. I СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (Неквалификовани радник – основно образовање  
без радног искуства)  
 2. II СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ  (Полуквалификовани радник – основно образовање  
и радно искуство од 6 месеци) 
3.  III СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (Квалификовани радник  са друштвено признатом 
квалификацијом кроз одговарајући облик школовања) 
4. IV СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (Средња стручна спрема са друштвено признатом 
квалификацијом кроз одговарајући облик школовања) 
5. VI СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (Виша школска спрема –  виша школа) 
6. VII СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (Висока школска спрема – факултет) 
7. VII/1 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (Магистратура – мастер област биотехничких 
наука) 
8. VIII степен стручне спреме   (Докторат- област биотехничких наука)                                                      
 



Члан  15. 
 
 Радни однос може да се заснује са лицем млађим од 18 година живота уз 
писмену сагласност родитеља или старатеља, ако такав рад не угрожава његово 
здравствено стање, морал и образовање, односно ако такав рад није забрањен 
законом. 
 Лице млађе од 18 година зивота  може да заснује радни однос само на основу 
лекарског уверења којим се утврђује да је способан за обављање послова за  које 
заснива радни однос и  који нису штетни за његово здравље.  
 

Члан 16. 
 

Запослени је дужан да обавести директора Центра, пре закључења уговора о раду о 
свом здравственом стању или другим околностима који утичу на обављање послова за 
које се заснива радни однос или могу да угрозе живот и здравље других лица.  
У случају да запослени не поступи у складу са ставом 1. овог члана послодавац може 
отказати уговор о раду 
 

Члан 17. 
 

Запослени је дужан да ступи на рад даном утврђеним уговором о раду. Уколико не 
ступи на рад сматра се да није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на 
рад из оправданих разлога.  
 

Члан 18. 
 
 Уговором о раду може да се уговори пробни рад на одређено време. 
 Пробни рад траје најдуже 6 месеци 
 За време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са 
отказним роком од  15 радних дана. 
 Запослени који за време пробног рада није показао одговарајуће радне стручне 
способности престаје радни однос даном истека уговора о раду.  
 Пробни рад може да се уговори за следеће послове: возач, тракториста,  
референт машинског парка, домар.  
 

Члан 19. 
 

 Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом на 
одређено и на неодређено време за послове утврђене овим Правилником 
 

Члан 20. 
 

Радни однос у Центру може да се заснује са приправником у складу са Законом о раду, 
Правилником о раду и овим Правилником . 
Приправник је лице који први пут заснива радни однос, ради оспособљавања за 
самосталан рад у струци.  
Радни однос са приправником може да се заснује за све послове на које је овим 
Правилником предвиђена средња, виша и висока стручна спрема. 
 
 

Члан 21. 
 

На основу структуре послова и општих и посебних услова за њихово обављање 
утврђује се следећа систематизација послова и радних задатака у Центру: 
 
 



  
  
Р. 
бр. 

 
                                  Послови  

Стручна спрема 
 Број 
извршилаца 

1. Директор VII, VIII 1 

2.   Заменик директора  VII, VIII 1 

3 Руководилац Одељења за научноистраживачки рад  VII/1 VIII 1 

4.  Научни саветник VIII 1 

5. Виши научни сарадник VIII 2 

6. Научни сарадник VIII 4 

7. Истраживач сарадник VII/1 2 

8. Истраживач приправник VII 2 

9. Руководилац Одељења за производњу  IV,VII 1 

10. 
Самост.саветник за произвоњу и стручну контролу 
производње  семена пољопривредног биља 

VII 1 

11. 
Самостални саветник за дораду и контролу квалитета 
семена пољопривредног биља. 

VII 1 

12. Сарадник  за комерцијалне послове VII 1 

13. 
Руководилац Одељења за пољопривреду и рурални 
развој 

VI, VII 1 

14. Сарадник за воћарство VII 1 

15. Сарадник за сточарство VII 1 

15а. 
Стручни сарадник за пољопривреду, селекцију и 
матичну евиденцију у сточарству 

VII 1 

16. Сарадник за рурални развој VI, VII 1 

17. Сарадник за органску пољопривреду VII 1 

18. 
Руководилац Одељења за опште, правне  и 
кадровске послове  

VII 1 

19. Сарадник за опште, правне  и кадровске послове VII 1 

20 
Руководилац Одељења за финансијске и 
рачуноводствене послове  

VII 1 

21. Сарадник за финансијске и рачуноводствене послове VII 1 

22 Библиотекар VII 1 

23. Референт за обрачун зарада IV 1 

24. Контиста IV 1 

25. Материјални књиговођа IV 1 

26. Секретарица IV 1 

27. Технички сарадник – лаборант IV 1 

28. Технички сарадник IV 5 

29. Магационер IV 1 

30. Референт машинског парка  IV 1 

31. КВ радник III 5 

32. Тракториста III 1 

33. Спремачица-хигијеничар I 1 

34. НК радник I 2 

35. Референт заштите на раду VII 1 



36. Референт за противпожарну заштиту IV, VII 1 

37. Домар III 3 
 

Члан  22. 
  
Када за неке од наведених послова из предходног члана  нема довољно посла за пуно 
радно време, може се извршити спајање  два или више врста послова, под услов да 
запослени испуњава тражене услове предвиђене овим Правилником. 
 
 
4. ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
 

Члан 23. 
1.ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
 
 Услови: Доктор биотехничких наука, научни саветник или виши научни сарадник, 
дипломирани инжење пољопривреде, познавање једног светског језика и 3 године 
радног искуства на руководећим пословима 
 Опис послова директора утврђен је Одлуком о вршењу оснивачких права над 
ПД „Центар за стрна жита“ д.о.о.  
Поред описа послова из става 2. овог члана директор: 
- Припрема дугорочни и средњорочни програм научних истраживања 
- Даје предлоге, покреће иницијативе  и ради на припреми интердисциплинарних, 

развојних и других пројеката, 
- Предлаже врсту и облик сарадње са научним организацијама у земљи и 

иностранству, 
- Ради на унапређењу организације научних истраживања 
- Координира процес научноистраживачког рада у Центру 
- Обавља послове који се односе на сарадњу са другим научноистраживачким 

организацијама 
- Припрема извештаје о научноистраживачком раду и научним истраживањима по   

програмима и пројектима  у којима учествује Центар 
- Ради и друге послове везане за научна истраживања и статус научних радника. 
 
2.ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 
 
 Услови: Висока стручна спрема, доктор биотехничких наука, дипломирани 
инжењер пољопривреде, познавање једног светског језика, 3 године радног искуства. 
Опис послова: 
-замењује директора у свим пословима у његовој одсутности. 
 
3. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  
 
        Услови: Доктор или магистар биотехничких наука, 2 године радног искуства и 
познавање једног светског језика. 
 Опис послова:  
- Организује и руководи радом Одељења 
- Помаже, усмерава и контролише извршавање радних задатака у Одељењу  
- Руководи, организује и координира израду програма и пројеката 

научноистраживачког рада у Одељењу 
- Прати, усмерава и предлаже усавршавање и специјализацију истраживача у 

Одељењу. 
- Координира сарадњу и процес рада са другим одељењима 
- Координира рад истраживања на огледном пољу 



- Као научни радник или истраживач обавља свој део научних истраживања у 
Одељењу 

- Обавља и друге послове по налогу директора Центра  
- За свој рад одговара директору Центра. 
 
4. НАУЧНИ САВЕТНИК 
 
 Услови: Докторат биотехничких наука, 3 године радног искуства и познавање 
једног светског језика. 
 Опис послова:  
- Учествовање у припреми и реализацији научних пројеката, 
- Организује, усмерава и координира тимски рад и тимска истраживања 
- Самостално припрема и предлаже  сложене научне програме и пројекте 
- Учествује у припремању макропројеката  и њиховој реализацији 
- Стара се о правилној примени опште методологије научних истраживања и 

теориском приступу и моделу истраживања 
- Уводи у процес научних истраживања  младе истраживаче и стара се  о њиховом 

научном развоју 
- Учествује у раду комисије за одбрану докторских и магистарских радова и за избор 

научних радника у научна звања, 
- Учествује у комисијама за писање  реферата за избор научних радника  у научна 

звања 
- Руководи израдом магистарских и докторских радова 
- Учествује у раду конгреса, симпозијума, семинара и стручних састанака 
- Саопштава резултате својих истраживања  на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству и исте објављује у научним и стручним часописима 
- Остварује сарадњу са  са научним радницима на факултетима , научним 

институтима, и другим организацијама у земљи и иностранству,  
- Обавља и друге послове за потребе научноистраживачког рада по налогу 

директора Центра и руководиоца Одељења. 
- За свој рад одговара директору Центра и руководиоцу Одељења. 
 
5. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 
 
 Услови: Докторат биотехничких наука, 3 године радног искуства и познавање 
једног светског језика 
 Опис послова:  
- Учествовање у припреми  и реализацији научних пројеката 
- Самостално припрема истраживачке пројекте и разрађује методолошке поступке 
- Учествује у изради докторских и магистарских радова, као и у комисијама за избор у 

научноистраживачка звања 
- Учествује у раду конгреса, симпозијума, семинара и стручних састанака 
- Саопштава резултате својих истраживања на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству, и исте објављује у научним и стручним часописима 
- Уводи у процес научних истраживања  младе истраживаче и стара се  о њиховом 

научном развоју 
- Сарађуjе са научним институтима, факултетима и другим институтима и сродним 

организацијама из земље и иностранства 
- Обавља и друге послове  за потребе научноистраживачког рада по налогу 

директора Центра и руководиоца Одељења 
-  За свој рад одговара директору Центра и руководиоцу Одељења. 
 
6.  НАУЧНИ САРАДНИК 
 
 Услови: Докторат биотехничких наука, 3 године радног искуства и познавање 
једног светског језика 



 Опис послова:  
-  Учествовање у припреми  и реализацији научних пројеката 
- Проучава научну проблематику из одговарајуће научне области 
- Руководи радом магистарских радова и учествује у раду комисија за њихову 

одбрану 
- Учествује у избору и потврђивању научних радника и истраживача у одговарајућем 

научном и истраживачком раду 
- Учествује у раду конгреса, симпозијума, семинара и стручних састанака 
- Саопштава резултате својих истраживања на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству, и исте објављује у научним и стручним часописима 
- Уводи у процес научних истраживања  младе истраживаче и стара се  о њиховом 

научном развоју 
- Рад на пословима сарадње и размене научних сазнања са научним институтима, 

факултетима и другим институтима и сродним организацијама из земље и 
иностранства 

- Обавља и друге послове  за потребе научноистраживачког рада по налогу 
директора Центра и руководиоца Одељења 

За свој рад одговара директору Центра и руководиоцу Одељења. 
 
7.ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК 
 
 Услови: Магистратура из области биотехничких наука, 3 године радног искуства 
и познавање једног светског језика 
 Опис послова:  
- Обавља мање сложене научноистраживачке задатке 
- Учествује у реализацији научноистраживачких пројеката уз помоћ научних радника 
- Припрема и прикупља материјале за обраду  одређеног научног проблема и 

истраживачког задатка и врши његову делимичну анализу  и интерпретацију и 
писање завршне анализе 

- Изучава методолошке и теоријске проблеме на којима ради 
- Учествује у програмима, пројектима и темама у оквиру научних истраживања 
- Припрема и пише аналитичке прилоге, приказе и информације у области својих 

истраживања 
- Учествује у раду конгреса, семинара, симпозијума и стручних састанака 
- Саопштава резултате својих истраживања на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству, и исте објављује у научним и стручним часописима 
- Организује рад и пружа стручну помоћ истраживачима приправницима и техничком 

сарадницима који са њим учествују у реализацији планских задатака. 
- Обавља и друге послове за потребе научноистраживачког рада по налогу 

директора Центра и руководиоца Одељења. 
За свој рад одговара директору Центра и руководиоцу Одељења. 
 
8. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК 
 
 Услови: завршен одговарајући факултет, са или без радног искуства, познавање 
једног светског језика и просечна средња оцена на студијама изнад 8,00 
Опис послова:  
- Припремање и оспособљавање  за научноистраживачки рад под руководством 

ментора 
- похађање постдипломских студија и рад на изради магистарске тезе 
- консултовање и праћење стручне и научне литературе, 
- Припремање и прикупљање података и обавештења о одређеним питањима из 

делокруга рада 
- Учествовање у реализацији програмских и пројектних задатака 
- Саопштава резултате својих истраживања на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству, и исте објављује у научним и стручним часописима 



- Обавља и друге послове  по налогу директора Центра и руководиоца Одељења. 
За свој рад одговара директору Центра, ментору, руководиоцу Одељења  
 
 
9. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СЕМЕНАРСТВО И САРАДЊУ СА 
ПРИВРЕДОМ  
 
Услови:  Средња или висока стручна спрема пољопривредног смера, 3 године радног 
искуства. 
         Опис послова: 
- Организује и руководи пословима производње на сопственом имању и у 

кооперацији  
- Предлаже и стара се о извршавању годишњег плана производње 
- Прати, проучава  и стара се о примени прописа о производњи, доради, контроли и 

стављању у промет свих врста производа у Центру 
- Припрема и предлаже план физичког обима производње 
- Обавља уговарање производње у сарадњи са директором  
- Организује припремање документације која се односи на удружену и кооперативну 

производњу и стара се да целокупна производња буде снабдевена потребном и 
прописаном документацијом  

- Организује, руководи и усмерава рад радника у Одељењу 
- Стара се о примени прописа при извршавању радних задатака у Одељењу  
- Стара се о благовременом извршавању уговорених и других обавеза чији је 

носилац Одељење 
- Координира сарадњу и процес рада са другим одељењима 
- Ради и друге послове по налогу директора Центра  
- За свој рад одговара директору Центра  
 
10.  САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СТРУЧНУ КОНТРОЛУ  
       ПРОИЗВОДЊЕ СЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА 
 
Услови: завршен Пољопривредни факултет, три године радног искуства 
Опис послова:  
- Стручна и здравствена контрола производње семена стрних жита 
- Пријављивање производње надлезним државним институцијама, инспекцијама и 

другим надлежним органима 
- Припрема документације за упис Центра у регистар произвођача семена 
- Припрема документације за вршење контроле производње семена надлежном 

министарству,  
- Вођење књиге евиденције о производњи семена  
- Ообавља и друге послове по налогу директора Центра, руководиоца Одељења за 

производњу и руководиоца Одсека за производњу 
За свој рад одговара директору Центра и руководиоцу Одељења за производњу, 
семенарство и сарадњу са привредом 
 
11.   САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ДОРАДУ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЕМЕНА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА. 
 
Услови: завршен Пољопривредни факултет, три године радног искуства 
Опис послова:  
- Стара се о квалитету семена стрних жита 
- Води књигу евиденције о категоријама семена стрних жита 
- Организује и води послове дорадног материјала, као и рад на његовој контроли 
- Працење технолошког процеса дораде семена у складу са Законом 
- Стара се о правилном чувању и складиштењу семена,   
- Припрема потребну документацију која прати дораду семена 



- Обавља и друге послове по налогу директора Центра, руководиоца Одељења за 
производњу. 

За свој рад одговара директору Центра и руководиоцу Одељења за производњу, 
семенарство и сарадњу са привредом 
 
12.  САРАДНИК ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 
Услови: Висока школска спрема, Пољопривредни факултет, 1 година радног искуства, 
познавање једног светског језика 
Опис послова: 
- Организује продају и набавку готових производа, полупроизвода  на велико и мало,  
- Закључује уговоре  
- Фактурише продату робу и извршене услуге 
- Прима улазне рачуне и формира документацију за плаћање  
- Води евиденције о захтевима будућих купаца и о рекламацијама 
- Прати и контролише реализацију продаје производа и полупроизвода,  
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра, руководиоца Службе  за 

семенарство и сарадњу са привредом и руководиоца Одељења за производњу 
За свој рад одговоран је директору Центра, руководиоцу Одељења за производњу, 
семенарство и сарадњу са привредом. 
 
13. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 
  Услови : Стечено високо или више образовање из техничко-технолошке или 
економске научне области (виша школа,  пољопривредни, агрономски или економски 
факултет) најмање три године радног искуства у струци. 
Опис послова: 
- Прати, проучава  и стара се о примени прописа из области послова који се 

обављају у Одељењу 
- Руководи и усмерава  рад запослених  и организује послове у  Одељењу 
- Стара се о благовременом извршавању уговорених и других обавеза чији је 

носилац Одељење 
- Стара се о примени прописа при извршавању радних задатака у Одељењу 
- Координира сарадњу и процес рада са другим одељењима 
- Ради и друге послове по налогу директора Центра  
- За свој рад одговара директору Центра  
 
14. САРАДНИК ЗА ВОЋАРСТВО 
 
Услови: Стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области 
(пољопривредни или агрономски факултет) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету  и  најмање три године радног искуства у 
струци.  
Опис послова:  
 
- прикупља и обрађује информације у циљу праћења стања у области пољопривреде 

и воћарства;  
- формира, ажурира и одржава базе података потребних за израду развојних 

програмских докумената;  
- анализира податке, утврђује стање у области пољопривреде и воћарства и 

проучава последице утврђеног стања;  



- израђује информације и извештаје о утврђеном стању у области пољопривреде и 
воћарства, уз предлагање одговарајућих мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике развоја сектора воћарства;  

- израђује делове студија, програма и планова у области пољопривреде и воћарства 
и прати њихову реализацију;  

- прати домаће и међународне конкурсе и даје стручне препоруке за конкурисање 
код домаћих и иностраних финансијера;  

- израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта,  

- сарађује са Министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним 
службама, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и 
институцијама,  

- стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о 
питањима од значаја за област пољопривреде и воћарства. .  

- Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Центра  
      За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Центра. 
 
15. САРАДНИК ЗА СТОЧАРСТВО 
 
Услови: Стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области 
(пољопривредни или агрономски факултет) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци. 
Опис послова: 

- прикупља и обрађује информације у циљу праћења стања у области пољопривреде 
и сточарства;  

- формира, ажурира и одржава базе података потребних за израду развојних 
програмских докумената;  

- анализира податке, утврђује стање у области пољопривреде и сточарства и 
проучава последице утврђеног стања;  

- израђује информације и извештаје о утврђеном стању у области пољопривреде и 
сточарства, уз предлагање одговарајућих мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике развоја сектора сточарства;  

- израђује делове студија, програма и планова у области пољопривреде и 
сточарства и прати њихову реализацију;  

- прати домаће и међународне конкурсе и даје стручне препоруке за конкурисање 
код домаћих и иностраних финансијера;  

- израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
замљишта,  

- сарађује са Министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним 
службама, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и 
институцијама,  

- стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о 
питањима од значаја за област пољопривреде и сточарства. .  

- Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Центра  
За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Центра. 
 
15а.  СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛЕКЦИЈУ И МАТИЧНУ  
         ЕВИДЕНЦИЈУ У СТОЧАРСТВУ 
  

Услови: Стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области 
(пољопривредни или агрономски факултет – Одсек сточарство),  на основним 



академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,  мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, без обзира на 
радно искуство у струци. 
 

Опис послова: 
- Обавља стручне послове из области послова предвиђених законом којим је 

уређено сточарство и другим прописима,  
- Учествује у одабирању домаћих животиња и шири њихов генетски напредак, 
- Контролише производне способности домаћих животиња, 
- Води основну матичну евиденцију домаћих животиња, 
- Обележава домаће животиње, 
- Спроводи главни одгајивачки програм на својој територији,  
- Обавља развојно истраживачке задатке на својој територији,  
- Води катастар пчелиње паше,  
- Учествује у изради плана осемењивања,  
- Обавља послове који се односе на банку гена, 
- Примењује селекцијске поступке и методе процене приплодне вредности 

домаћих и гајених животиња, 
- Врши оцену микроклиматских, просторних и хигијенских услова гајења 

животиња, 
- Врши пројектовање и израду техничко-технолошке документације неопходне за 

реализацију производње, која се односи на домаће и гајене животиње  за 
потребе организација и индивидуалних пољопривредних произвођача, 

- Врши анализе и израчунавања појединих физиолошких параметара  код 
домаћих и гајених животиња, израчунава потребе у хранљивим материјама и 
саставља оброке  и билансе потребне количине хране  за поједине врсте и 
категорије  истих, за потребе  других организација и индивидуалних 
пољопривредних произвођача,  

- Учествује у раду комисија за одабир и лиценцирање мушких приплодњака које 
формирају локалне самоуправе,  

- Ствара базу података из делокруга свог рада, ажурира је и архивира поштујући 
принцип чувања службене тајне,  

- Обавља и друге послове у складу са Законом 
- Обавља и друге послове из делокруга Центра по налогу непосредног 

руководиоца и директора Центра  
За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Центра“ 

 
16. САРАДНИК ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 
Услови: Стечено високо или више образовање из техничко-технолошке или економске 
научне области (виша школа, пољопривредни, агрономски или економски факултет) 
најмање три године радног искуства у струци. 
Опис послова: 

- прикупља и обрађује информације у циљу праћења стања у области пољопривреде 
и руралног развоја;  

- формира, ажурира и одржава базе података потребних за израду развојних 
програмских докумената;  

- анализира податке, утврђује стање у области пољопривреде и руралног развоја и 
проучава последице утврђеног стања;  

- израђује информације и извештаје о утврђеном стању у области пољопривреде и 
руралног развоја, уз предлагање одговарајућих мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја;  



- израђује делове студија, програма и планова у области пољопривреде и руралног 
развоја и прати њихову реализацију;  

- прати домаће и међународне конкурсе и даје стручне препоруке за конкурисање 
код домаћих и иностраних финансијера;  

- сарађује са Министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним 
службама, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и 
институцијама,  

- стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о 
питањима од значаја за област пољопривреде и руралног развоја.   

- Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Центра  
 
За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Центра 
 
17. САРАДНИК ЗА ОРГАНСКУ ПОЉОПРИВРЕДУ 
 
Услови: Стечено високо образовање из техничко-технолошке (пољопривредни, или 
агрономски факултет) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у струци. 
Опис послова: 

- прикупља и обрађује информације у циљу праћења стања у области органске 
пољопривреде;  

- формира, ажурира и одржава базе података потребних за израду развојних 
програмских докумената;  

- анализира податке, утврђује стање у области пољопривреде и ратарства и 
проучава последице утврђеног стања;  

- израђује информације и извештаје о утврђеном стању у области органске 
пољопривреде, уз предлагање одговарајућих мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике развоја органске пољопривреде;  

- израђује делове студија, програма и планова у области органске пољопривреде и 
прати њихову реализацију;  

- прати домаће и међународне конкурсе и даје стручне препоруке за конкурисање 
код домаћих и иностраних финансијера;  

- сарађује са Министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним 
службама, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и 
институцијама,  

- стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о 
питањима од значаја за област пољопривреде и ратарства.   

- Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Центра  
За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Центра 
 
18. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 
     
Услови:  висока стручна спрема правног смера,   3 године радног искуства. 
      Опис послова: 
- Организује, руководи и усмерава рад радника у Одељењу 
- Стара се о благовременом извршавању уговорених и других обавеза чији је 

носилац Одељење 
- Стара се о примени прописа при извршавању радних задатака у Одељењу  
- Координира сарадњу и процес рада са другим одељењима 
- Ради и друге послове по налогу директора Центра  
За свој рад одговара директору Центра  
 



 
19.  САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 
Услови: Висока стручна спрема, Правни факултет, 1 година радног искуства . 
Опис послова: 
- Прати, проучава и примењује законе 
- Израђује нормативна акта и стара се о њиховој примени  
- Заступа Центар код  државних органа по овлашћењу директора Центра 
-  Обавља имовинско-правне послове, као и све друге правне послове и контактира  

са надлежним државним органима и инспекцијским службама 
- Саставља уговоре и решења 
- Спроводи одлуке и решења директора Центра и Скупштине из делокруг свог рада 
- Припрема статистичке извештаје из делокруга своје надлежности    
- Води све потребне кадровске евиденције 
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра  
За свој рад одговоран је директору Центра  
 
20. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ  
 
Услови  Стечено високо образовање из економске научне области на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци. 

Опис послова:  

- Организује, руководи и усмерава рад радника у Одељењу 
- Стара се о благовременом извршавању уговорених и других обавеза чији је 

носилац Одељење 
- Учествује у изради и састављању  периодичног обрачуна и завршног рачуна 

Центра 
- Координира сарадњу и процес рада са другим одељењима 
- Ради и друге послове по налогу директора Центра  
- Контролише исправност рада у  Одељењу за финансијско рачуноводствене 

послове  
- Стара се о примени прописа при извршавању радних задатака у Одељењу  
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра 
 
  21. САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
  Услови: Стечено високо образовање из економске научне области на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 Опис послова : 

- Прати, проучава и примењује законе и друге прописе који се односе на финансијске 
послове 

- Учествује у припремању и реализацији  плана пописа средстава Центра и прати 
његово извршавање 

- Учествује у изради производно-финансијског плана  и прати његово извршавање 
- Саставља извештаје и информације о стању и кретању средстава 
- прикупља и обрађује информације у циљу праћења финансијског и материјалног 

стања 



- формира, ажурира и одржава базе пословних података потребних за финансијско 
планирање 

- ради потребне финансијске извештаје за потребе Градске управе;  
- анализира релевантне податке и израђује потребне анализе, уз евентуално 

предлагање одговарајућих мера;  
- прати реализацију буџета и извршења преузетих обавеза; ; 
-  израђује извештаје о реализацији буџета опредељеног у Градској управи   
- стара се о ажурности и исправности евиденције;  
- израђује финансијски програм и планове пословања;  
- учествује у припреми плана јавних набавки и припрема извештаје о реализацији 

уговора о јавним набавкама;  
- обавља и друге послове  по налогу директора  и непосредног руководиоца   
 
22. БИБЛИОТЕКАР 
 
Услови: Висока стручна спрема, факултет друштвеног смера, 1 година радног искуства 
Опис послова: 
- Води библиотекарске послове  у складу са законом и другим прописима који 

регулишу ову врсту делатности 
- Води библиографију радова научних радника Центра и сарађује с њима 
- Ради на припремању књига , часописа,  зборника радова, монографија и других 

публикација у Центру 
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра, руководиоца Одсека за 

научноистраживачки рад и руководиоца Одељења за опште, правне и 
рачуноводствене послове 

За свој рад одговаран је директору, руководиоцу Одсека за научноистраживачки рад и 
руководиоцу Одељења за опште, правне и рачуноводствене послове 
 
23. РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА И ПЛАЋАЊА 
 
       Услови:  Средња стручна спрема економског смера, 1 година радног искуства 
       Опис послова:    
- Врши обрачун и исплату зарада, накнада и осталих примања запослених и 

саставља прописане обрасце 
- Саставља документа  улаза и излаза за уплате и исплате преко благајне 
- Чува новац, новчана документа и хартије од вредности 
- Врши контирање и књижење благајне 
- Води евиденције о зарадама запослених и у вези тога доставља потребне 

информације надлежним службама 
- Припрема документацију и месечне захтеве у вези са реализацијом средстава из 

буџета и израђује месечне извештаје  о реализацији буџетских средстава  
- Израђује статистичке извештаје  по основу зарада 
- Обавља и друге послове по основу зарада 
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра, руководиоца Одељења за 

финансијске и рачуноводствене послове  
За свој рад одговоран је директору Центра, и руководиоцу Одељења за финансијске и 
рачуноводствене послове. 
 
24. КОНТИСТА  
 
  Услови: Средња стручна спрема економског смера, 1 година радног искуства 
Опис послова: 
- Примљена документа  контира према контном плану и књижи ( купци, добављачи и 

изводи) 
- Сравњује књиговодствену евиденцију са документацијом и стварним стањем 
- Припрема предлоге компензација које одобрава директор Центра 



- Сравњујњ књиговодствена документа купаца и добављача 
- Припрема закључни лист 
- Израђује и саставља Периодичне обрачуне и Завршни рачун  Центра 
- Води књиговодство основних средстава и ситног инвентара  
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра, руководиоца Одељења за 

финансијске и рачуноводствене послове. 
За свој рад одговоран је директору Центра, и руководиоцу Одељења за финансијске и 
рачуноводствене послове. 
 
25. МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА 
  
 Услови: Средња стручна спрема економског смера, 1 година радног искуства 
Опис послова: 
- Води материјално књиговодство 
- Контира и књизи  књиговодствена документа из ове материје 
- Сравњује књижену документацију са магацинском картотеком 
- Води евиденцију улазних и излазних фактура 
- Припрема документа платног промета, подноси их на извршење и прати њихову 

реализацију 
- Обрачун ПДВ-а 
- Обавља и друге послове по налогу директора Центра,  и руководиоца Одељења за 

финансијске и рачуноводствене послове. 
За свој рад одговоран је директору Центра, и руководиоцу Одељења за финансијске и 
рачуноводствене послове. 
 
26. СЕКРЕТАРИЦА 
 
Услови: Средња стручна спрема са или без радног искуства, познавање рада на 
рачунару. 
Опис послова: 
- Телефонирање, 
- Куцање текстова и дописа на рачунару за потребе директора и заменика 

директора, 
- Копирање докумената  
- Комуникација и распоређивање странака 
- Вођење евиденције позива за директора и заменика директора 
- Заказивање састанака 
- Послуживање гостију 
- Обавља послове пријема и експедиције поште, 
- Обавља све архивске послове 
- Обавља послове умножавања и сређивања  материјала 
- Обавља послове везане за телефонску централу, упућивање  и усмеравање 

странака и давање најопштијих  обавештења 
- Обавља и друге послове по налогу директора и руководиоца Одељења за опште, 

правне и рачуноводствене послове 
- За свој рад одговорна је директору Центра и руководиоцу Одељења за опште, 

правне и рачуноводствене послове. 
 
27. ТЕХНИЧКИ САРАДНИК- ЛАБОРАНТ 
 
Услови: Средња стручна спрема пољопривредног или хемијског смера, са или без 
радног искуства. 
 Опис послова:  
- Обавља лабораторијске послове  
- Врши анализе по упутствима непосредног истраживача или руководиоца 

лабораторије 



- Стара се о повереним апаратима и лабораторијској опреми и о евентуалним 
кваровима обавештава руководиоца  

- Стара се о одржавању реда и чистоћи  опреме у лабораторији  
- Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и руководиоца 

лабораторије 
За свој рад одговара директору, руководиоцу одељења и руководиоцу службе 
лабораторије 
 
28. ТЕХНИЧКИ САРАДНИК 
 
Услови: Средња стручна спрема пољопривредног смера, са или без радног  
искуства. 
Опис послова: 
- Обавља сложене послове на огледним и производним парцелама према 

упутствима истраживача  или непосредног руководиоца 
-  учествује у подизању и старању о подигнутим огледима на терену 
- Помаже у у организацији послова на терену и руководи мањом групом радника, а 

обавља и све друге послове према потреби рада 
- Ради на спровођењу пројектних и програмских задатака по упуствима научних 

радника и истраживача 
- Према упутствима истраживача ради на извођењу анализа и огледа по 

предвиђеним методама  
- Прикупља и сређује податке  намењене научним истраживањима 
- Учествује у пружању стручне помоћи радницима  
- Обавља и друге послове по налогу Руководиоца одељења 
- За свој рад одговара директору и руководиоцу одељења 
 
 29. МАГАЦИОНЕР 
 
 Услови: срдња стручна спрема пољопривредног смера, 1 година радног 
искуства 
Опис послова: 
- Прима и издаје материјал и робу уз одговарајућу документацију и испоставља 

извештаје о примљеном и издатом материјалу\ 
- Води посебну евиденцију инвентара 
- врши ситне набавке материјала,  а по налогу врши и продају неких производа на 

мало 
- Стара се о уредности смештаја примљеног материјала  и магацина уопште 
- Ради и друге послове по налогу директора и риководиоца  Одељења за 

производњу  
За свој рад одговара директору и руководиоцу Одељења 
 
   30. РЕФЕРЕНТ МАШИНСКОГ ПАРКА 
  
 Услови: СС пољопривредног или машинског смера, 1 година радног искуства, 
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије . 
      Опис послова:  
- Врши све поправке на пољопривредним машинама и апаратима пољопривредне 

механизације, као и другим возилима из возног парка, а које се могу извршити у 
радионици 

- Врши сталну контролу исправности свих возила и пољопривредних машина  
- пољопривредне механизације и о извршеном ремонту води писмену евиденцију, 

односно документацију 
- Стара се о редовној и благовременој набавци резервних делова, као и птрошног 

материјала за редовно одрзавање механиације 



- Обавештава руководиоца Одељења за производњу о свим уоченим недостацима 
на машинама.  

- Обавља и друге послове послове по налогу директора и руководиоца   Одељења 
за производњу. 

За свој рад одговара директору и  руководиоцу  Одељењ 
 
  31. КВ РАДНИК  
 
Услови: КВ радник било које струке  са или без радног искуства 
Опис послова:  
- Обавља мање сложене послове у пољопривредној производњи, као што су 

припрема земљишта, сејање, ђубрење, одржавање засада и земљишта, заштита од 
болести и штеточина, дорада семена, убирање плодова, паковање, транспорт, 
складиштење и други слични послови 

- Обавља послове на сређивању  и одржавању круга Центра 
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 
За свој рад одговоран је директору и руководиоцу одељења. 
 
32. ТРАКТОРИСТА 
 
Услови КВ радник техничке струке, возачка дозвола “Б” категорије и 1 година радног 
искуства. 
Опис послова: 
- Изводи све потребне радове са трактором и прикључним машинама 
- Врши таранспорт производа и материјала 
- Отклања мање кварове на трактору и прикључним машинама 
- Помаже при утовару и истовару  
- Обавља и друге сличне послове  везане за рад трактора и прикључних машина 
- Ради на одржавању исправности трактора и прикључних машина 
- Води евиденцију о утрошку горива и мазива 
- Води евиденцију о обављеним пословима 
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 
За свој рад одговоран је директору и руководиоцу одељења. 
- руководиоца и директора 
За свој рад одговоран је директору и руководиоцу одељења. 
 
33. СПРЕМАЧИЦА-ХИГИЈЕНИЧАР 
 
Услови: Завршена основна школа, са или без радног искуства 
Опис послова:  
- Обавља све послове који се односе на чишћење радних просторија у пословним 

зградама Центра 
- Послове чишћења инвантара и других средстава 
- Стара се о благовременој набавци потрошног материјала за одржавање хигијене 
- Послове чишћења стаза у кругу Центра, окопавање цвећњака 
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 
За свој рад одговоран је директору и руководиоцу одељења. 
 
  34.  НК  РАДНИК 
 
Услови : НК радник са или без радног искуства 
  Опис послова:  
- Обавља најједноставније послове на експерименталним и производним парцелама 

Центра који се односе на припрему землишта, гајење култура, њихову заштиту, 
убирање, паковање, дорада, утовар, складиштење и друге сличне пољопривредне 
послове 



- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора 
За свој рад одговоран је директору и руководиоцу одељења. 
 
 35. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 
Услови: Висока школска спрема пољопривредног смера, једна година радног искуства 
Опис послова: 
- Стара се о доследној примени мера заштите  на раду у Центру 
- Израђије интерна упутства из области заштите на раду 
- Ораганизује набавку личних заштитних средстава 
- Прати законске прописе из области заштите на раду и даје упутства  о примени 

прописа и норматива заштите на раду 
- Запаж недостатке и неправилности у вези са заштитом на раду и са тим упознаје 

директора Центра 
- Предлазе мере за конкретне случајеве ради отклањања недостатака на које указује 
- Обуставља рад на радном месту или рад неког средства за рад  ако утврди 

непосредну опасност по живот и здравље запосленог и о обустави одмах 
обавештава директора, 

- Стара се о наменској употреби средстава за личну заштиту, 
- Води потребне евиденције из области заштите на раду  и организује законом 

предвиђене здравствене прегледе запослених 
     Обавља и друге послове из области заштите на раду 
     за свој рад одговоран је директору Центра 
 
 36. ПОСЛОВИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗА[ТИТЕ 
 
Услови  Средња или висока стручна спрема и положен курс из области противпожарне 
заштите  
Опис послова: 
- Стара се о доследној примени и спровођењу мера заштите од пожара 
- Учествује у изради нормативних аката и ради интерна упуства  и оперативни план 

из области заштите од пожара 
- Стара се о спровођењу програма обуке из области заштите од пожара, 
- Врши преглед и запажа недостатке које непосредно отклања или обавештава 

директора 
- Стара се о исправности апарата и средстава  за гашење пожара и о њиховом 

редовном прегледу 
- Стара се и организује редовне обуке запослених из области заштите од пожара и 

одговорни су за њихову оспособљеност руковања апаратима за гашење пожара  
- Води потребне евиденције из области заштите о од пожара  
- Врши и друге послове  који доприносе унапређењу заштите од пожара 
За свој рад одговоран је директору Центра 
 
37. ДОМАР.  
  
Услови: III  степен стручне спреме машинског смера,  радно искуство од најмање 1 
године на пословима одржавања,    
Опис послова:  
- Стара се о одржавању пословних зграда, просторија, опреме и инвентара  у 

исправном стању,   
- Констататује  и отклања кварове  који су једноставнији и мањег обима,  
- Води рачуна о исправности свих инсталација (водоводних, канализационих и 

електричних) и о свим недостацима и  појавама обавештава непосредног 
руководиоца,директора и у случају потребе алармира надлежне службе Водовода 
и Електрошумадије  




