
 
 
Табела 10.1.  Број ненаставних радника стално запослених на Факултету организационих наука у оквиру одговарајућих организационих јединица  

 
Р. 
бр 

 
Организациона јединица заједничких 
послова 

 
Радно место 

 
Матични број 

 
Име, средње слово, презиме 

 
Квалифи- 
кација 

      

1. 
 

Секретар Факултета 2604953715643 
Алексић Славински (Светомир) 
Гордана VII 

2. 
СЕКТОР ЗА СТУДИЈЕ И ПОДРШКУ 

НАСТАВИ;  
         Служба за основне студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања – 
руководилац службе за основне студије             

2307987170005 
Радовановић (Ивица) Дарјан 

VII 

3. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за план и 
анализу)    

1303956710274 
Настић (Радомир) Верољуб 

VII 

4. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Стручнотехнички сарадник за студије и 
студентска питања (за испите на 
основним студ.)                                            

0208963387717 
Зелић (Марко) Душанка 

IV 

5. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Стручнотехнички сарадник за студије и 
студентска питања (за испите на 
основним студ.)                                              

2304988738537 
Миленковић (Горан) Јадранка 

IV 

6. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Стручнотехнички сарадник за студије и 
студентска питања (за студентска питања 
на основним студ.)                                             

1602962789319 
Вељовић (Радоје) Гордана 

IV 

7. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Стручнотехнички сарадник за студије и 
студентска питања (за студентска питања 
на основним студ.)                                                                                    

0306955715375 
Смиљковић (Ђорђе) Јела 

IV 

8. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Пословни секретар (за студентску праксу)                    
2905978710050 

Нововић (Бранимир) Андреј 
VII 

9. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за основне студије 

Стручнотехнички сарадник за студиије и 
студентска питања (за завршне радове на 
основним студијама)                                                            

1209977715466 
Боберић (Звонимир) Ана 

IV 

10. 
Сектор за студије и подршку настави; 
      Служба за мастер, специјалистичке и 

докторске студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања – Руководилац
службе за мастер, специјалистичке и 
докторске студије                

1504981788437 
Јовановић (Слободан) Марина

VII 

11. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за испите на 
мастер и специјалистичким студијама)                      

1907980722235 
Гобељић (Мирослав) Јовица 

VII 



12. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за 
студентска питања на мастер и 
специјалистичким студијама)                                       

2804982855011 
Николовски (Никола) Сандра  

VII 

13. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за 
студентска питања на мастер и 
специјалистичким студијама)                                        

2304984710425 
Кужет (Петар) Филип 

VII 

14. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за 
студентску праксу на мастер и 
специјалистичким студијама)                             

0508958760039 
Ристић (Томислав) Слободан 

VII 

15. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Виши стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питаwа (за завршне 
радове на мастер и специјалистичким 
студијама)   

0811975715394 
Кузман Марусиг (Љубо) 
Наташа 

VI 

16. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за докторске 
студије)          

0808976715001 
Јовановић Миленковић 
(Властимир) Марина VII 

17. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за мастер, специјалистичке и 
докторске студије 

Пословни секретар (за докторске студије)                                  
2809982715262 

Вујисић (Душанка) Марија 
VII 

18. 
Сектор за студије и подршку настави; 
          Служба за подршку настави 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања – 
руководилац службе за подршку настави                             

1008954710038 
Мехмедовић (Расим) Сибо 

VII 

19. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за подршку настави 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања (за 
планирање наставе)                     

1707961710022  
Павловић (Љубомир) Милован

VII 

20. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за подршку настави 

Стручнотехнички сарадник за остале 
делатности (у скриптарници)                                 

1510972197663 
Јокић (Момо) Драгица 

III 

21. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за подршку настави, 
                   одељење библиотека 

Дипломирани библиотекар                                          
2705973715152 

Миљковић (Драган) Габриела 
VII 

22. 
Сектор за студије и подршку настави; 
Служба за подршку настави, 
                   одељење библиотека 

Дипломирани библиотекар           
1012962185039 

Лазовић (Драгољуб) Бранка 
VII 

23. 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ;

      Служба за правне и опште послове 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
остале делатности (за људске ресурсе)                

0409962715031 
Марјановић (Момчило) 
Драгана 

VII 

24. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за правне и опште послове 

Пословни секретар (секретар органа 
управљања и стручних органа)                        

0902978715331 
Вукашиновић (Станисав) 
Милица 

VI 

25. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за правне и опште послове 

Пословни секретар (секретар у деканату)                                                            
1405968787016 

Подовац (Мирослав) Гордана 
VI 

26. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за правне и опште послове 

Виши архивски помоћник (архивар)                        
0209956715403 

Вељковић (Станислав) 
Десанка 

VI 



27. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за правне и опште послове 

курир                                                                                             
1208972710486 

Станчић (Драгослав) Ненад 
III 

28. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту
од пожара 

Инж. инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 
опреме (шеф службе за техничке послове 
и заштиту од пожара) 

1301970290013 
Гојковић (Радомир) Предраг 

VI 

29. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

домар                                            
1502982790041 

Марјановић Драган 
IV 

30. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

домар                              
1602969300803 

Брчин (Милка) Горан 
IV 

31. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

домар 
0506972710459 

Радић (Душан) Ранко 
 

32. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

портир                                 
2704968715202 

Крстић (Светозар) Мирјана 
III 

33. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

портир                                 
1111977715407 

Милићевић (Јово) Мара 
III 

34. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
2702954935045 

Вуликић (Петар) Зорица 
II 

35. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
2508982747016 

Вуликић (Стојан) Симка II 

36. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                          
2208953715748 

Војиновић (Добривоје) 
Десанка 

II 

37. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
1608965715162 

Конатаревић (Миодраг) Ранка II 

38. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
0805972715431 

Марковић (Живан) Светлана II 

39. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
1605979815045 

Лиховац (Јожеф) Едита II 

40. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
3004963715451 

Пaвловић (Никола) Финка II 

41. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
2008966715276 

Тодосијевић (Златомир) 
Јасмина 

II 



42. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
1005969885021 

Шаровић (Петар) Јасмина II 

43. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
0101955715730 

Кузмановић (Милован) 
Мирослава 

II 

44. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                          
1204984715119 

Благојевић (Милка) 
Александра 

II 

45. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
2907964715273 

Пријић (Милан) Зорица II 

46. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
1911964188498 

Стаменковић (Данко) Милена II 

47. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
2511980715290 

Илић (Радиша) Ивана II 

48. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
3103975726848 

Унчанин (Богдан) Анита 
 

49. 
Сектор за правне и опште послове; 
      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
1302979715374 

Крњулац (Насер) Сузана  
II 

50. 
Сектор за правне и опште послове; 
        Служба услуга  

Руководилац послова у угоститељству - 
шеф службе услуга                           

0608952710328 
Ашковић (Живко) Верољуб 

VII 

51. 
Сектор за правне и опште послове; 
        Служба услуга 

Пословни секретар (за магацинско 
пословање)    

0109983710079 
Мехмедовић (Сибо) Самир 

VI 

52. 
Сектор за правне и опште послове; 
        Служба услуга 

кафе куварица  
2803987715114 

Перућица (Душан) Ана 
II 

53. 
Сектор за правне и опште послове; 
        Служба услуга 

кафе куварица  
3001979715347 

Глигорић (Маринко) Славица 
II 

54. 
Сектор за правне и опште послове; 
        Служба услуга 

кафе куварица  
0201977197665 

Пепић (Момо) Славица 
II 

55. 
Сектор за правне и опште послове 
       Одељење за издавачку делатност 

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник (за издавачку 
делатност) 

1101963715239 
Станчић-Зози (Драгослав) 
Снежана 

VI 

56. 
Сектор за правне и опште послове 
         Одељење за издавачку делатност 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
остале делатности (за послове издавачке 
делатности)                                     

1704956715130 
Младеновић (Лазар )Бранка 
70% 

VII 

57. 
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И 

РАЧУНОВОДСТВО; 

         Служба за финансијске послове 

Финансијско–рачуноводствени 
аналитичар - руководилац службе за 
финансијске послове                                                                          

0801956715310 
Ћирић (Милутин) Гордана 

VII 

58. 
Сектор за финансије и рачуноводство; Самостални финансијско 

0806975798423 
Папић (Радомир) Мирјана 

VI 



         Служба за финансијске послове рачуноводствени сарадник (за послове 
благајне и обрачуна путних треошкова)                               

59. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
         Служба за финансијске послове 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове (за послове 
ликвидатуре)                             

0901961715064  
Стојисиљевић (Гојко) Биљана 

IV 

60. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
     Служба за рачуноводствене послове 

Дипломирани економиста за финансијско-
рачуноводствене послове – руководилац 
службе за рачуноводствене послове         

2701957719002 
Шакић (Бранко) Наташа 

VII 

61. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
      Служба за рачуноводствене послове 

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник (главни 
књиговођа)                                         

0610970715374 
Јовановић (Божидар) Гордана

VI 

62. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
      Служба за рачуноводствене послове 

Финансијско-рачуноводствени аналитичар 
(књиговођа)                                         

1304984815819 
Сапунџић (Александар) 
Јована 

VI 

63. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
      Служба за рачуноводствене послове 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове (за обрачун 
зарада)                            

2211960815031 
Матовић (Мато) Радојка 

IV 

64. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
       Служба за послове набавки и интерну
конктролу 

Руководилац послова јавних набавки – 
руководилац службе за послове јавних 
набавки и интерну контролу                      

0101963387114 
Јерковић (Влдимир) Сњежана 

VII 

65. 
Сектор за финансије и рачуноводство; 
      Служба за послове набавки и интерну 
конктролу 

Референт за јавне набавке (референт за 
јавне набавке и материјално пословање)                                                                                            

1908971715206 
Мандић (Александар) Наташа 

IV 

66. 
СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ; 

             Служба за односе с јавношћу 

Самостално стручнотехнички сарадник за 
остале делатности (за маркетинг и односе 
с јавношћу)                                                      

1111985715203 
Ивановић (Драги) Драгана 

VII 

67. 
Сектор за односе с јавношћу и међународну 
сарадњу; 
             Служба за односе с јавношћу 

Самостално стручнотехнички сарадник за 
остале делатности (за маркетинг и односе 
с јавношћу)                                                      

1403975710042 
Марковски (Ристо) Дејан 

VII 

68. 
Сектор за односе с јавношћу и међународну 
сарадњу; 
             Служба за односе с јавношћу 

Организатор промотивних активности (за 
административну подршку односима с 
јавношћу) 

1006960715146 
Ђуровић Жаркић (Светомир) 
Мирјана  

69. 
Сектор за односе с јавношћу и међународну 
сарадњу; 
            Служба за међународну сарадњу 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
међународну сарадњу       

2507983787821 
Ивановић (Милош) Бојана 

VII 

70. 
СЕКТОР ЗА ПОДРШКУ НИР-у, РАЗВОЈ И 

КВАЛИТЕТ; 

     Служба истраживачко-развојног 
центра 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
остале делатности (за НИР) 

1612958183959 
Новаковић (Љубо) Тихомир 

VII 

71. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима. 
(Сл.у Лаб. за конктролу квалитета) 

1904965715045 
Митровић (Љубисав) Мирјана 

VII 

72. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
(рад на пројекту који финансира 

2802982762010 
Милинковић (Ранко) Милорад 

 



Министарство) 

73. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
(рад на пројекту који финансира 
Министарство) 

2309993715148 
Тошић (Љубинко) Биљана 

 

74. 
СЕКТОР ЗА ПОДРШКУ НИР-у, РАЗВОЈ И 
КВАЛИТЕТ; 
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
 

1003986254997 
Мариновић (Радивоје) Миња 

 

75. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
 

2312971715021 
Јовановић (Владисав) 
Светлана 

 

76. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 
 

0610979715288 Никодијевић (Дамјанка) Ана  

77. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
 

0602980715213 
Ракић (Светозар) Ана 

 

78. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0710979722823 
Станојевић (Србољуб) 
Војислав 

 

79. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  

0811968740049 
Јовановић (Добривоје) Бојан 

 

80. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0510980775028 
Младеновић (Војислав) Нада 

 

81. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

2305980116940 
Тољага-Николић (Винко) 
Данијела 

 

82. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

1705977715129 
Андрић Гушавац (Шиме) 
Бисера 

 

83. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

3007984790029 
Ракићевић (Мијодраг) 
Александар 

 

84. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

2006986790018 
Ракићевић (Мијодраг) Зоран 

 

85. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 
 

0904985710291 
Бјеладиновић (Љубинка) Срђа

 

86. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0904973387118 
Ђорђевић (Ратко) Јелена 

 

87. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0808986780065 
Миликић (Миливоје) Никола 

 

88. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима (рад на 
пројекту који финансира Министарство) 

0203989121578 
Гаврић (Савко)Жељко 
  

89. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима (рад на 
пројекту који финансира Министарство) 

1206991385003 
Вукмировић (Никола) 
Валентина 
 

 



 

 

 

Ненаставни радници запослени на одређено време на Факултету организационих наука 

 

90. 
РАЧУНСКИ ЦЕНТАР; 

          Служба за развој и одржавање 

информатичке инфраструктуре 

Самостални стручнотехнички сарадник за 
остале делатности – руководилац службе 
за развој и одржавање информатичке 
инфраструктуре                                             

2111963850038 
Вујин (Душан) Владимир  

VII 

Р. 
бр 

 
Организациона јединица заједничких 
послова 

 
Радно место 

 
Матични број 

 
Име, средње слово, презиме 

 
Квалифи- 

кација 
      

1. 
Сектор за односе с јавношћу и међународну 

сарадњу; 

             Служба за односе с јавношћу 

Организатор промотивних активности (за 
административну подршку односима с 
јавношћу) 

1006960715146
Ђуровић Жаркић (Светомир) 

Мирјана 

VI 

2. 
СЕКТОР ЗА ПОДРШКУ НИР-у, РАЗВОЈ И 

КВАЛИТЕТ; 

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
 

1003986254997
Мариновић (Радивоје) Миња 

VII 

3. 
Сектор за правне и опште послове; 

      Служба за техничке послове и заштиту 
од пожара 

Чистачица (спремачица)                                                                    
3103975726848

Унчанин (Богдан) Анита 
II 

4. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
 

2312971715021
Јовановић (Владисав) Светлана 

VII 

5. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 
 

0610979715288 Никодијевић (Дамјанка) Ана VII 

6. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
 

0602980715213
Ракић (Светозар) Ана 

VII 

7. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 0710979722823

Станојевић (Србољуб) Војислав 
VII 

8. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  0811968740049

Јовановић (Добривоје) Бојан 
VII 

9. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0510980775028
Младеновић (Војислав) Нада 

VII 

10. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 2305980116940

Тољага-Николић (Винко) 

Данијела 
VII 

11. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 1705977715129

Андрић Гушавац (Шиме) Бисера 
VII 

12. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

3007984790029
Ракићевић (Мијодраг) 
Александар 

VII 



 

13. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

2006986790018
Ракићевић (Мијодраг) Зоран 

VII 

14. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 
 

0904985710291
Бјеладиновић (Љубинка) Срђа 

VII 

15. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0904973387118
Ђорђевић (Ратко) Јелена 

VII 

16. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима 

0808986780065
Миликић (Миливоје) Никола 

VII 

17. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
(рад на пројекту који финансира 
Министарство) 

2802982762010
Милинковић (Ранко) Милорад 

VII 

18. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима  
(рад на пројекту који финансира 
Министарство) 

2309993715148
Тошић (Љубинко) Биљана 

VII 

19. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;

     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима (рад на 
пројекту који финансира Министарство) 

0203989121578
Гаврић (Савко) Жељко 

 
VII 

20. 
Сектор за подршку НИР-у, развој и квалитет;
     Служба истраживачко-развојног центра 

Самостални стручно технички сарадник за 
рад у лабораторијама и центрима (рад на 
пројекту који финансира Министарство) 

1206991385003
Вукмировић (Никола) 
Валентина 

 

VII 


