
Табела 10.1.  Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих 
јединица 
 

Р. 
б. 

Назив 
организационе 

јединице 
Радно место Матични број Име, средње слово, презиме Квалификација 

1. 

Одсек за правне, 
кадровске и 

административне 
послове 

Секретар 2104970735043 Јелена Ф. Петковић 
Високо образовање, основне студије  стечено 
према прописима који су важили пре ступања 

на снагу Закона о високом образовању 

2. 

Одсек за правне, 
кадровске и 

административне 
послове 

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 
послове 

2805990735013 
 

Милица З. Младеновић 
Високо образовање први степен основних 

академских студија 

3. 

Одсек за послове 
инвестиционог и 

техничког 
одржавања, 

безбедности и 
заштите 

Службеник за послове заштите, 

безбедности и здравља на раду  

 

1409980735086 
Магдалена Д. Крстић 

Цветковић 
Високо образовање први степен основних 

академских студија 

4. 
Одсек за 

библиотечке 
послове 

Дипломирани библиотекар 

 
2006975865024 Силвана Б. Богићевић 

Високо образовање, основне студије стечено 
према прописима који су важили пре ступања 

на снагу Закона о високом образовању 

5. 
Одсек за 

библиотечке 
послове 

Виши стручно технички сарадник 
за рад у библиотеци 

0109974735069 Марија С. Митић Више образовање 

6. 
Одсек за наставу 

и студентска 
питања 

Виши стручно-технички сарадник 
за студије и студентска питања - 
шеф одсека за наставу и студентска 
питања 

1209970735011 Ирина Х. Ценић 
Високо образовање први степен основних 

академских студија 

7. 
Одсек за наставу 

и студентска 
питања 

Виши стручно-технички сарадник 

за студије и студентска питања 

 

0811987735021 Милица С. Јанковић 
Високо образовање други степен основних 

академских студија 

8. 
Одсек за послове 
инвестиционог и 

Виши стручнотехнички сарадник 1901993735052 Миона Б. Боричић 
Високо образовање 

првог степена струковних  студија 



техничког 
одржавања, 

безбедности и 
заштите 

9 

Одсек за 

финансијске и 

рачуноводствене 

послове  

 

Дипломирани економиста за 

финансијско-рачуноводствене 

послове-шеф одсека за финансијске 

и рачуноводствене послове 

 

1204971730143 Драган Ђ. Кваић 
Високо образовање, основне студије стечено 

према прописима који су важили пре ступања 
на снагу Закона о високом образовању 

10. 

Одсек за 

финансијске и 

рачуноводствене 

послове  

 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове  
2107978735068 Мирјана Р. Стошић 

Високо образовање, први степен основних 
академских студија 

11. 

Одсек за 

информационо-

комуникациону 

подршку 

 

Руководилац послова 

информационих система и 

технологија - шеф одсека за 

информационо-комуникациону 

подршку 

 

2901971730034 Горан Ч. Милосављевић 
Високо образовање, основне студије стечено 

према прописима који су важили пре ступања 
на снагу Закона о високом образовању 

12. 

Одсек за 

информационо-

комуникациону 

подршку 

 

Пројектант информатичке 
инфраструктуре 

2401983730010 Милош Д. Перић 
Високо образовање, други степен основних 

академских студија 

13. 

Одсек за 

финансијске и 

рачуноводствене 

послове  

 

Стручни сарадник за јавне набавке 
0610965730047 

 
Саша М.  Спасић Више образовање 

14. 
Одсек за наставу 

и студентска 
питања 

Виши стручно-технички сарадник 

за студије и студентска питања 

 

1210979730029 Милош А. Даниловић 
Високо образовање 

првог степена струковних  студија 



15. 

Одсек за послове 
инвестиционог и 

техничког 
одржавања, 

безбедности и 
заштите 

Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 
уређаја и опреме 

2804980730076 Милан С. Димитријевић 
Високо образовање 

првог степена струковних  студија 

16. 

Одсек за послове 
инвестиционог и 

техничког 
одржавања, 

безбедности и 
заштите 

Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 
уређаја и опреме 

0106972730028 Душан Д. Златковић Више образовање 

17. 

Одсек за послове 
инвестиционог и 

техничког 
одржавања, 

безбедности и 
заштите 

Чистачица 0108962739615 Снежана Ж. Крстић Основно образовање 

18. 

Одсек за послове 
инвестиционог и 

техничког 
одржавања, 

безбедности и 
заштите 

Чистачица 1104971735043 Виолета Р. Михајловић Основно образовање 

 


