
Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у високошколској установи  
 

Р.Б. Звање, радно место Име и презиме квалификација Матични број 
1.  секретар Ранко Шелмић дипломирани правник  
2.  шеф Библиотеке Срђанка Поповић дипломирани социолог  
3.  библиотекар Мирјана Манчев дипломирани физичар  

4.  библиотекар Олга Калчић дипломирани инжењер 
машинства  

5.  библиотекар Маја Митић дипломирани инжењер  

6.  библиотекар Наташа Илић-
Јанковић дипломирани социолог  

7.  шеф Службе за опште и правне 
послове Снежана Ћирић дипломирани правник  

8.  администратор писарнице Ивана Божилов гимназија  
9.  дактилограф Марија Величковић биротехничар  

10.  сарадник за опште и правне 
послове Милена Ђорђевић економиста  

11.  стручни сарадник Даница Николић-
Весковић дипломирани психолог  

12.  курир Драган Ивковић нкв радник  

13.  шеф Службе за материјално-
финансијско пословање Миодраг Јовановић дипломирани 

економиста  

14.  стручни сарадник на пословима 
јавних набавки Миљан Тошић дипломирани 

економиста  

15.  референт набавке Славиша Крагић економски техничар  

16.  благајник Татјана  
Ранђеловић техничар продаје  

17.  контиста-билансиста Надица Андрејић економски техничар  

18.  шеф Службе за наставу и 
студентска питања 

Снежана 
Јоксимовић 

професор физичке 
културе  

19.  
стручни сарадник за 
специјалистичке академске и 
докторске студије 

Александра 
Станковић професор историје  

20.  референт за студентска питања Срђан Младеновић инжењер 
пољопривреде   

21.  стручни сарадник Милена Јовановић дипломирани хемичар  
22.  стручни сарадник Јелена Митић професор историје  
23.  референт за студентска питања Маја Павловић гимназија  
24.  референт за студентска питања Милена Илић економски техничар  

25.  референт за студентска питања Валентина 
Граховац гимназија  

26.  шеф Рачунарског центра Предраг  Николић дипломирани инжењер 
електронике  

27.  систем инжењер Ливија Кековић дипломирани инжењер 
електротехнике  

28.  пројектант информационог 
система Ивана Мадић дипломирани 

математичар  

29.  

стручни сарадник за 
научноистраживачки рад, 
издавачку делатност и 
факултетску сарадњу 

Даница 
Добросављевић професор историје  

30.  шеф Службе за техничке Љиљана дипломирани  



послове и обезбеђење зграде Милошевић грађевински инжењер 

31.  домар Љубиша Спасић 
КВ радник, други 
степен, руковалац 
парних котлова 

 

32.  телефониста Вера Радуловић НКВ радник, основна 
школа  

33.  чувар Јовица Петровић КВ радник, трећи 
степен,машинбравар  

34.  чувар Миле Радичевић основна школа, НКВ 
радник  

35.  чувар Драган Живковић основна школа, НКВ 
радник  

36.  радник на одржавању хигијене Биљана Нишавић КВ радник, трећи 
степен, плетач  

37.  спремачица кафе-куварица Емина Петровић КВ радник, трећи 
степен, дактилограф  

38.  радник на одржавању хигијене Снежана Васковић НКВ радник, основна 
школа  

39.  телефониста Миливоје Врбица ССС, четврти степен, 
туристички техничар  

40.  радник на одржавању хигијене Љиљана 
Здравковић 

КВ радник,трећи 
степен, фризер  

41.  портир Милан Радуловић ССС, четврти степен, 
преводилац-сарадник  

42.  помоћник домара Бобан Митић ССС,четврти 
степен,електротехничар  

43.  радник на одржавању хигијене Велика Златановић ССС,текстилни 
техничар  

44.  чувар Милош Јовановић ССС,хемијско-
технолошки техничар  

45.  радник на одржавању хигијене Данијела Петровић КВ радник, трећи 
степен, кувар  

46.  радник на одржавању хигијене Даниела Милојевић КВ радник, трећи 
степен, женски фризер  

47.  радник на одржавању хигијене Јелена Ракочевић ССС, кувар техничар  

48.  чувар Ненад Васковић монтер суве градње, 
трећи степен  

49.  лаборант за хемију Јован Јовановић ССС, Хемијски 
техничар  

50.  лаборант за хемију Љубомир 
Игњатовић 

ССС, техн.-текстилни 
техничар  

51.  стручни сарадник - магационер Сима Стоименов ВСС, дипломирани 
хемичар  

52.  лаборант за хемију Гордана Стоименов ССС, Хемијски 
техничар  

53.  стручни сарадник за рад у 
лабораторији 

Бранислава Ђурић-
Станојевић 

магистар физичких 
наука  

54.  стручни сарадник – издавач 
анализа 

Оливера 
Анђелковић 

ВСС, дипломирани 
хемичар  

55.  стручни сарадник за рад у 
лабораторији Драган Радивојевић ВШС, физичар  

56.  лаборант за хемију Станка Николов ССС, хемијски 
техничар  

57.  стручни сарадник Маја Раичевић ВСС, дипломирани 
хемичар  



58.  стручни сарадник Данијела Бојић магистар хемијских 
наука  

59.  стручни сарадник - лаборант Марија Марковић доктор биолошких 
наука  

60.  стручни сарадник – издавач 
анализа Лидија Милетић ВСС, дипломирани 

хемичар  

61.  стручни сарадник за рад у 
лабораторији Славица Јовановић ВСС, дипл. инжењер 

електронике  

62.  технички сарадник Слађана 
Вукашиновић ССС, управни техничар  

63.  стручни сарадник - лаборант Марија Нешић ВСС, дипломирани 
биолог  

64.  стручни сарадник - магационер Радован Павловић ВСС, дипломирани 
хемичар  

65.  стручни сарадник - лаборант Иван Гњатовић ВСС, дипломирани 
биолог  

66.  стручни сарадник - лаборант Андреа Жабар ВСС, дипл. биолог  

67.  стручни сарадник за рад у 
лабораторији Жарко Цветановић  ВСС, дипл. инжењер  

68.  стручни сарадник - лаборант Јована Јовић ВСС, дипломирани 
биолог  

69.  стручни сарадник - лаборант Наташа Ђорђевић ВСС, дипломирани 
хемичар  

Податке уносе све установе сем универзитета и академија струковних студија. 
Табелу модификујте у зависности од података које уносите. 

 


