
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 546. Директор  
 
 Опис послова: Руководи радом Агенције, распоређује и координира послове 

и обезбеђује сарадњу унутрашњих јединица Агенције; представља Агенцију у управном 
одбору ЕЕА; извршни је руководилац система квалитета према стандарду СППС ИСО 
17025:2006; обавља и друге послове по налогу Министра.  

 
Звање: Друга група положаја  
  
Број државних службеника на положају 1 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне области односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-
хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 9 година, положен државни стручни испит, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару.  

 

 
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 547. Помоћник директора  

 
 Опис послова: Руководи радом Сектора, распоређује и координира послове 
и координира рад унутрашњих јединица Агенције, обавља послове техничког руководиоца 
Сектора за контролу квалитета животне средине према стандарду СППС ИСО 17025:2006, 
врши послове Националне фокалне тачке за сарадњу са ЕЕА, врши и друге послове из 
надлежности директора у одсуству директора и по његовом посебном овлашћењу, обавља 
и друге послове по налогу Директора. 

 
Звање: Пета група положаја  
  
Број државних службеника на положају 1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, , радно искуство у струци од најмање 9 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару.  
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Одељење за контролу квалитета ваздуха 
 

 548. Начелник Одељења  
 
 Опис послова: Руководи радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одељењу); даје стручна упутстава, врши координирање и надзор 
рада државних службеника у Одељењу; координира и надгледа разраду, увођење и 
примену процедура и програма аутоматског мониторинга квалитета ваздуха; учествује у 
припрема програма и координира рад државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета 
ваздуха (АМСКВ); организује и учествује у обезбеђивању стручних подлога за валидацију 
података и информација из система за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха; 
припрема и израђује пројекте у области аутоматске контроле квалитета ваздуха и 
аутоматског узорковања за потребе лабораторијских анализа параметара квалитета 
ваздуха; израђује годишње планове калибрације аутоматских инструмената у сарадњи са 
Групом за калибрацију и организује њихово спровођење; организује обезбеђивање подлога 
за израду извештаја о стању квалитета ваздуха за потребе извештавања на националном 
нивоу и достављање података у Европску агенцију за животну средину (ЕЕА); обавља 
послове националне примарне контакт тачке за квалитет ваздуха према ЕЕА; обавља и 
друге послове по налогу помоћника директора. 

 
Звање: Виши саветник  
 
Број државних службеника:  1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 

      Група за мониторинг и стање квалитета ваздуха 
 549. Руководилац Групе 
 
 Опис послова: Руководи радом Одсека (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одсеку); организује и учествује у ажурирању, верификацији и 
обради података за потребе извештавања на националном и међународном нивоу из свог 
делокруга рада; учествује у изради плана обезбеђења квалитета, израђује и развија 
процедуре за потребе мониторинга квалитета ваздуха; учествује у планирању, 
организацији и координира редовно и ванредно одржавање уређаја и инструмената из 
државне мреже; учествује у планирању и организацији тестова еквиваленције и изради 
извештаја; организује и обезбеђује основе за израду извештаја о стању квалитета ваздуха, 
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организује и врши имплементацију стандарда и методологија за потребе успостављања и 
одржавања система квалитета; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Самостални саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 
 550. Радно место за верификацију података из државне мреже 
аутоматских мерних станица за мониторинг квалитет ваздуха  

 
 Опис послова: Обавља послове и задатке праћења пријема сатних података 

из државне мреже аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха (АМСКВ), праћење 
прилива података из регионалних и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха; 
учествује у изради процедура за контролу квалитета података и њихову верификацију; 
врши контролу квалитета података, анализу и верификацију достављених података, 
учествује у процесирању и ажурирању података на интернет презентацији Агенције; прати 
међународне прописе и техничку регулативу; учествује у стварању подлога и даје подршку 
формирању и одржавању информационог система квалитета ваздуха као дела 
информационог система животне средине Републике Србије; реализује ажурирање, 
верификацију и анализе за потребе месечног извештавања по обавезама из Закона о 
заштити ваздуха; учествује у изради елабората, студија и анализа; припрема податке и 
информација за потребе извештавања Европске агенције за животну средину (ЕЕА); 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање: Саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, специјалистичка знања из области информатике, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 
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 551. Радно место за верификацију података из државне мреже 
аутоматских мерних станица за мониторинг квалитет ваздуха и праћење стања 
приземног озона 

 
 Опис послова: Обавља послове и задатке праћења пријема и верификације 

сатних података из државне мреже аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха 
(АМСКВ) а нарочито података о тропосферском озону, праћење прилива података из 
локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха; учествује у изради процедура за 
контролу квалитета података и њихову верификацију; врши контролу квалитета података, 
анализу и верификацију достављених података; прати међународне прописе и техничку 
регулативу везану за праћење и извештавање о тропосферском озону; учествује у стварању 
подлога и даје подршку формирању и одржавању информационог система квалитета 
ваздуха као дела информационог система животне средине Републике Србије; реализује 
ажурирање, верификацију и анализе за потребе месечног извештавања по обавезама из 
Закона о заштити ваздуха; припрема податке и информација за потребе извештавања 
Европске агенције за животну средину (ЕЕА); обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 

 
Звање: Саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, специјалистичка знања из области информатике, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 
 552. Радно место за оперативну и теренску подршку државној мрежи за 
мониторинг квалитета ваздуха 

 
 Опис послова: Учествује у пословима одржавања опреме у државној мрежи 

за мониторинг квалитета ваздуха, теренским мерењима, проверама опреме и тестовима на 
терену; врши припрему и допремање узорака; ажурира документацију станица, води 
евиденцију узорака, даје подршку пословима калибрационе лабораторије; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање: Референт    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању метеоролошке или 
техничке струке радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни 
испит, знање рада на рачунару, возачки испит Б категорије. 
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Група за мониторинг и стање алергеног полена 
 

 553. Руководилац Групе 
 
 Опис послова: Руководи радом Групе (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Групи); организује и реализује програм детекције алергеног 
полена у приземном слоју атмосфере; планира и припрема извештаје о садржају алергеног 
полена у ваздуху, стању квалитета ваздуха и учествује у дефинисању индикатора и 
параметара за контролу квалитета ваздуха; прати, разрађује и спроводи међународне 
препоруке из области алергеног полена у ваздуху; обавља послове комуникације са IAA 
(Међународна асоцијација за аеробиологију) и предлаже и организује оперативни рад 
националне мреже мерних места за детекцију алергеног полена у ваздуху; учествује и 
изради извештаја о садржају алергеног полена за потребе извештавања на националном 
нивоу; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и Извршног руководиоца. 

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области биотехничке науке 
или биолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару. 
 
 554. Радно место за извештавање о садржају  
 алергеног полена у атмосфери 

 
 Опис послова: Припрема извештаје, информације, студије и анализе о 

садржају алергеног полена у ваздуху, стању квалитета ваздуха и учествује у дефинисању 
индикатора и параметара за контролу квалитета ваздуха; учествује у имплементацији 
међународне препоруке из области алергеног полена у ваздуху; учествује у ажурирању и 
обрадама података из делокруга рада Одељења; реализује међународну размену података о 
алергеном полену из националне мреже мерних места; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 
 
Звање: Саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области биотехничке науке 
или биолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару. 

 
 555. Радно место за праћење садржаја алергеног полена у атмосфери 
 
 Опис послова: Учествује у реализацији детекције алергеног полена у 

приземном слоју атмосфере; учествује у пословима формирања националне мреже мерних 
места за детекцију алергеног полена у ваздуху; припремама информација, студија и 
анализе о стању алергеног полена и квалитета ваздуха; ажурира податке из делокруга рада 
Одељења; учествује у припреми обуке стручног кадра - сарадника за детекцију алергеног 
полена у атмосфери из других институција и учествује у контроли њиховог рада; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање: Саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне или стручне области биотехничке науке 
или биолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару. 

  
Одељење за мониторинг квалитета воде и седимента 

 
 556. Начелник Одељења  
 Опис послова: Руководи радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одељењу); координира припрему програма из делокруга рада  
Одељења;  припрема, организује и координира израду пројеката од значаја за Одељење; 
учествује у изради годишњег програма мониторинга статуса вода; предлаже и учествује у 
креирању и унапређењу модула базе података квалитета вода, учествује у изради планова 
и програма развоја базе података квалитета вода ради постизања ефикаснијег и 
функционалнијег приступа подацима од стране државних службеника, правних и 
физичких лица; планира и учествује у изради годишњег финансијског плана; прати 
квалитет вода у случају акцидентних загађења вода, учествује и спроводи програм и друге 
активности и обавезе у међународној и билатералној сарадњи на трансграничним 
водотоцима, организује и учествује у изради годишњих извештаја о стању квалитета вода; 
организује међуресорску сарадњу везану за рад Одељења, врши послове примарне контакт 
тачке за квалитет вода са ЕЕА; обавља и друге послове по налогу помоћника Директора. 

Звање: Виши саветник  
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Број државних службеника:  1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару.  

 

Одсек за контролу квалитета воде и седимента 
 
 557. Шеф Одсека                       
 Опис послова: Руководи радом Одсека (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одсеку); учествује у спровођењу политике и стратегија из 
делокруга Одсека; врши имплементацију стандарда и методологија, као и система 
квалитета у програмима контроле; организује и координира израду пројеката од значаја за 
делокруг Одсека и учествује у изради годишњег програма мониторинга статуса вода, 
координира и спроводи његово извршење; организује и учествује у спровођењу 
мониторинга након акцидентних загађења вода и припрема извештаје о извршеним 
испитивањима током акцидентних загађења и уводи нове методе и израђује упутства за 
узорковање вода и седимента ради спровођења годишњег програма мониторинга статуса 
вода у складу са СРПС ИСО 17025:2006; учествује и спроводи програм и друге активности 
и обавезе у међународној сарадњи; израђује периодичне и годишње извештаје о стању 
квалитета вода и седимента; предлаже и учествује у креирању и унапређењу модула базе 
података квалитета вода, предлаже и учествује у креирању и унапређењу модула базе 
података квалитета вода, учествује у изради планова и програма развоја базе података 
квалитета вода ради постизања ради ефикаснијег и функционалнијег приступа подацима 
од стране државних службеника, правних и физичких лица; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења. 

Звање: Виши саветник  
 
Број државних службеника:  1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 
 558. Радно место за одржавање информационог система квалитета вода 
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 Опис послова: Води и одржава информациони систем квалитета вода као 

део информационог система заштите животне средине у складу са СРПС ИСО 17025:2006; 
креира, развија и ажурира базе података квалитета површинских и подземних вода и 
седимента у оквиру информационог система квалитета вода; развија, унапређује и 
оперативно спроводи методе за контролу, валидацију, обраду и архивирање података 
квалитета вода и неопходних метаподатака; учествује у креирању и изради извештаја о 
испитивању, годишњих и периодичних извештаја, као и извештаја по захтеву корисника; 
припрема и доставља податаке у траженој форми за потребе међународне размене 
података, као и према захтеву на националном нивоу; припрема извештаје за њихово 
публиковање у штампаном и електронском облику; примењује ГИС технологије у 
креирању тематских подлога; учествује у спровођењу међународних програма; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека. 

Звање: Саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, специјалистичка знања из области информатике, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 
 559. Радно место за контролу квалитета и технолошко-хемијску анализу 
квалитета вода 
 

 Опис послова: Прикупља и контролише податке из националног 
мониторинга статуса вода; учествује у изради периодичних и годишњих извештаја; 
учествује у изради упутства за верификацију и одређивање (израчунавање) мерне 
несигурности узорковања, уводи и примењује методе испитивање вода и седимента према 
стандарду СРПС ИСО 17025:2006; стара се о калибрацији и провери рада инструмената и 
уводи и спроводи стандардне методе на постојећим и на новим инструментима; обучава 
референте за рутинске инструменталне анализе у узорцима воде и седимента, учествује у 
узорковању воде и одређивању физичко-хемијских параметара на терену у узорцима 
површинске воде; израђује извештаје о заједничком испитивању на граничним профилима 
које чине или су пресечени државном границом и учествује у активностима за време 
акцидентног загађења; обрађује и припрема податке о анализи квалитета вода за потребе 
корисника; учествује у изради информација, елабората, студија и анализа стања квалитета 
вода и седимента; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Звање: Саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
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Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 

  560. Техничар за теренска мерења, физичко хемијске анализе и обраду 
података 

 Опис послова: Узорковање и одређивање физичко - хемијских показатеља у 
узорцима површинских вода на терену у оквиру годишњег програма мониторинга статуса 
вода и у случајевима хаваријског загађења према стандарду СРПС ИСО 17025:2006, 
пријем и обрада података за дневни и недељни билтен, унос и обрада података за 
годишњи извештај квалитета вода у базу података; припремање стандардних раствора за 
калибрацију инструмената и аналитичких поступака, припремање раствора за праћење 
квалитета вода и дистрибуирање до мерних станица; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека. 

Звање: Референт  
    
Број државних службеника:                       7 

Послове радног места обавља 7 државних службеника и то: 

5 државних службеника обавља послове у Београду; 

1 државни службеник обавља послове на дневној извештајној станици Љубичевски 
Мост; 

1 државни службеник обавља послове на дневној извештајној станици Багрдан.  

Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању хемијског или 
технолошког или геолошког или хидрометеоролошког или хидролошког смера, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање две године. 
 
 561. Радно место за узорковање, мониторинг квалитета вода, физичко 
хемијске анализе и обраду и анализу података 
 

 Опис послова: Припрема стандардних раствора за потребе физичко-
хемијске и хемијске анализе узорака воде на терену, узорковање и анализа физичко – 
хемијских и хемијских показатеља у узорцима површинских вода и у оквиру годишњег 
програма мониторинга статуса вода према стандарду СРПС ИСО 17025:2006, на дневној 
извештајној станици Рашка; спровођење посебних програма испитивања квалитета вода 
током хаваријских загађења, узорковање и анализа физичко-хемијских показатеља у 
узорцима површинских вода, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.  

Звање: Сарадник   
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Број државних службеника:                       1 
 

Послове радног места обавља 1 државни службеник на дневној извештајној станици 
Рашка. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно научног поља природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног страног језика, знање рада на рачунару. 

 
Одсек за контролу квалитета воде и седимента - Нови Сад 

 
 562. Шеф Одсека  
 Опис послова: Руководи радом Одсека (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одсеку); учествује и спроводи програм и друге активности и 
обавезе у међународној сарадњи, спроводи програме међулабораторијских упореднихим 
испитивањаима; учествује у изради и оперативно спроводи годишњи програм мониторинга 
статуса вода из делокруга рада Одсека, као и у случају акцидентних загађења; израђује 
упутства и спроводи примену и увођење нових методе за узорковање воде и седимента 
ради реализације годишњег програма мониторинга статуса вода у складу са СРПС ИСО 
17025:2006; спроводи избор и увођење нових метода аналитичког рада и покреће 
иницијативу за унапређење рада Одсека; стара се за благовремено извршење посла Одсека; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

Звање: Самостални саветник   
   
Број државних службеника:                       1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 

 563. Радно место за лабораторијска и теренска испитивања 
 Опис послова: Квалитативно и квантитативно одређивање физичко- 

хемијских показатеља квалитета вода на терену и у лабораторији према стандарду СРПС 
ИСО 17025:2006 у оквиру годишњег програма мониторинга статуса вода, током 
акцидентних загађења воде, као и у оквиру међудржавне сарадње; контрола података са 
дневних извештајних станица за квалитет вода; контрола рада у лабораторији и контрола 
добијених  резултата; увођење и примена нових метода аналитичког рада; контрола и 
верификација података у бази података за потребе израде дневног, недељног и годишњег 
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извештаја, учествовање у међулабораторијским интеркомпарацијским националним и 
међународним мерењима, одржавање система акредитације лабораторије, управљање 
документацијом, контрола и управљање неусаглашеним испитивањима у складу са ИСО 
стандардима; обавља и други послови по налогу шефа Одсека. 

Звање: Саветник    
  
Број државних службеника:                       1 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, специјалистичка знања из области информатике, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 
 564. Техничар за теренска мерења, физичко-хемијске анализе и обраду 

података 
 
 Опис послова: Узорковање површинских и подземних вода и седимента 

према стандарду СРПС ИСО 17025:2006 у оквиру годишњег програма мониторинга 
статуса вода, као и током акцидентних загађења воде; вршење физичко-хемијских анализа 
узорка вода на терену и у лабораторији; припремање опреме, амбалаже и раствора за 
праћење квалитета вода на терену и дистрибуцију до мерних станица; пријем, ажурирање 
и слање података са дневних извештајних станица за квалитет вода, вођење евиденције о 
узорковању, достави узорака у лабораторију, потрошњи хемикалија и стању 
лабораторијског посуђа; унос физичко- хемијских параметара добијених анализама 
узорака воде у базу података;  обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Звање: Референт   
  
Број државних службеника:                       3 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању хемијског или 
технолошког смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
2 године, знање рада на рачунару. 

 

Одељење за индикаторе, извештавање и информациони систем 
 

 565. Начелник Одељења 
 
 Опис послова: Руководи и координира радом Одељења, планира послове и 

стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из делокруга 
Одељења; учествује у припреми политика и стратегија из делокруга Одељења; учествује у 
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разради и имплементацији индикатора из делокруга Одељења; обавља послове 
међународне сарадње из делокруга Одељења; координира израду и процедуру усвајања 
годишњег извештаја Агенције о стању животне средине; координира послове који се 
односе на неопходне периодичне измене Националне листе индикатора; врши 
имплементацију стандарда и методологија, као и система квалитета у програмима 
контроле; припрема, организује и координира израду пројеката од значаја за Одељење и 
организује међуресорску сарадњу везану за рад Одељења; обавља и друге послове по 
налогу помоћника Директора. 

 
Звање: Виши саветник  
 
Број државних службеника:  1 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 
 

Одсек за индикаторе и извештавање 
 

 566. Шеф Одсека  
 
 Опис послова: Руководи радом Одсека (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одсеку); координира обезбеђивање података о интегрисаном 
праћењу стања животне средине из делокруга Одсека (област вода, ваздуха, 
биодиверзитета, земљишта и праћење утицаја привредних активности) и обавља стручно-
техничке послове израде годишњег извештаја и координира израду годишњег извештаја 
квалитета животне средине из делокруга Одсека; обавља најсложеније послове на 
креирању, разради и имплементацији индикатора животне средине на националном нивоу 
и координира послове који се односе на успостављање и одржавање националне листе 
индикатора као система интегралног праћења животне средине; врши послове примарне 
контакт тачке за земљиште и пољопривреду са EK (ЈРЦ) и ЕЕА; координира и/или 
учествује у узорковању земљишта према стандарду СРПС ИСО 17025:2006, координира 
израду Инвентара контаминираних локалитета; врши имплементацију стандарда и 
методологија, као и система квалитета у програмима контроле; координира или учествује у 
припреми, организацији и изради пројеката од значаја за Одсек, учествује у изради 
информација, елабората, студија и анализа стања животне средине;обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
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Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља заштите животне средине, природно-математичких или техничко- 
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару. 
 

 567. Радно место за праћење утицаја привредних активности и 
финансирање животне средине  

 
Опис послова: Обезбеђује континуирано прикупљање података и вођење 

подсистема за праћење одрживе производње и потрошње и коришћења ресурса; прати 
привредне активности од значаја за животну средину, као и економске интрументе за 
заштиту животне средине; обрађује и ажурира податке за потребе извештавања на 
националном и међународном нивоу; врши послове разраде и имплементације индикатора 
везаних за одрживу производњу и потрошњу, коришћење ресурса, привредне активности, 
као и економске интрументе за заштиту животне средине; учествује у изради извештаја, 
информација, елабората, студија и анализа; врши послове примарне контакт тачке за 
одрживу производњу и потрошњу, као и енергетику са ЕЕА, прати међународне програме 
и прописе у области коришћења ресурса; даје подршку формирању и одржавању 
информационог система животне средине из свог делокруга рада, обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.  

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 568. Радно место за анализу и праћење стања квалитета површинских и 
подземних вода  

 
 Опис послова: Обавља послове прикупљања података и координира 

обезбеђивање података о праћењу стања квалитета и квантитета површинских и подземних 
вода; разрађује и имплементира индикаторе везане за праћење стања квалитета и 
квантитета површинских и подземних вода; врши послове примарне контакт тачке за 
праћење квалитета површинских и подземних вода са ЕЕА и другим међународним 
организацијама; прати спровођење међународних програма и предлаже смернице за 
њихову имплементацију; израђује годишњи извештај о квалитету и квантитету вода; 
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учествује у припреми и изради пројеката у области вода; учествује у изради информација, 
елабората, студија и анализа стања праћења стања квалитета и квантитета површинских и 
подземних вода; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 569. Радно место за праћење стања биљног и животињског света  
 
 Опис послова: Прикупља податке и координира обезбеђивање података о 

праћењу стања биљног и животињског света, шумарства, лова и риболова; врши послове 
разраде и имплементације индикатора везаних за биодиверзитет; врши послове примарне 
контакт тачке за праћење стања биодиверзитета са ЕЕА и другим међународним 
организацијама и прати спровођење међународних програма; израђује годишњи извештај о 
стању биљног и животињског света; припрема стручне основе за израду пројеката у 
области биодиверзитета; учествује у изради информација, елабората, студија и анализа 
стања праћења стања биљног и животињског света; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.  

 
Звање: Самостални саветник   
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 
 570. Радно место за унос и контролу података и узорковање земљишта 

  
 Опис послова: Врши унос и примарну обраду и контролу података из 

надлежности Одсека, припрема дневне, месечне и периодичне извештаје и билтене из 
надлежности Одсека, врши основну статистичку обраду података и техничку припрему 
свих података за периодичне и годишње извештаје; Врши узорковање земљишта према 
стандарду СРПС ИСО 17025:2006 за потребе праћења квалитета земљишта и израде 
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Инвентара контаминираних локалитета; припрема и дистрибуира узорке земљишта за 
даљу обраду; врши унос података за потребе израде периодичних, годишњих извештаја, 
елабората, студија и анализа; врши пријем и евидентирање узорака замљишта као и друге 
послове по налогу шефа Одсека.  

 
Звање: Референт    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању природног или 
друштвеног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, познавање једног 
светског језика, знање рада на рачунару, положен државни стручни испит.  
 
 

Група за информациони систем  
 

 571. Руководилац Групе  
 
 Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира послове и 

стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из делокруга Одсека; 
врши најсложеније послове из делокруга Одсека; координира израду годишњег извештаја 
о стању животне средине из делокруга Одсека, као и послове који се односе на 
успостављање и одржавање информационог и телекомуникационог система за размену 
података са националним и међународним институцијама;  врши послове примарне 
контакт тачке за извештавање о стању животне средине са ЕЕА; учествује у  ажурирању и 
одржавању интернет портала Агенције; координира сарадњу у области размене података и 
дефинисању методологија и формата за размену података и информација о параметрима 
стања животне средине; учествује у изради информација, елабората, студија и анализа о 
стању животне средине; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Виши саветник  
 
Број државних службеника:  1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, специјалистичка знања из области информатике, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 
 572. Радно место за развој компоненти информационог система у оквиру 
европске мреже за информације и осматрање (Еионет) 
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 Опис послова: Успоставља, води и унапређује компоненте националног 
информационог система животне средине као дела европске мреже за информације и 
осматрање; одржава и развија компоненте система везане за имплементацију концепата и 
стратегија Европске агенције за животну средину (ЕЕА);  предлаже мере за одржавање и 
развој телекомуникационе мреже Агенције и припрема и предлаже материјал за стручну 
обуку запослених у Агенцији из области информационих технологија; обавља послове 
систем администратора, инсталације и одржавања информатичке структуре за 
виртуелизацију и врши послове примарне контакт тачке за информационе системе са ЕЕА; 
врши усклађивање информационих система и база података са европским методологијама 
и прати спровођење међународних програма, стратегија и директива у области примене 
информационих технологија и инфраструктура просторних података; учествује у сарадњи 
са ЕЕА и другим европским и међународним организацијама; учествује у изради 
информација, елабората, студија, анализа и извештаја о стању животне средине; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, специјалистичка знања из 
области информатике, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 573. Радно место за развој географског информационог система 
 
 Опис послова: Води и унапређује национални географски информациони 

систем животне средине; обрађује просторне податке, израђује тематске карте, управља 
географским информационим системом и припрема одговарајуће извештаје; обезбеђује 
приступ другим информацијама односно другим информационим системима; формира, 
одржава и дистрибуира просторне базе података; врши хармонизацију свих релевантних 
информација на националном и међународном нивоу; учествује у дефинисању 
методологија и формата за размену података и информација о параметрима стања животне 
средине; учествује у сарадњи са Европском агенцијом за животну средину и другим 
европским и међународним организацијама; учествује у изради информација, елабората, 
студија, анализа и извештаја о стању животне средине; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 

 
Звање: Саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
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Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, специјалистичка знања из области информатике, 
знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 574. Радно место за послове информатичке подршке и извештавања 
 
 Опис послова: Обавља послове у оквиру система извештавања о стању 

животне средине; обрађује нумеричке, описне и просторне податке о врстама 
расположивих природних вредности; врши послове праћења стања и заштите животне 
средине; учествује у припреми индикатора стања животне средине; обавља послове који се 
односе на генерисање и подешавање оперативних система рачунара (сервера, радних 
станица); учествује у пословима администрирања рачунара и рачунарских мрежа; 
учествује у  ажурирању и одржавању интернет портала Агенције; пружа информатичку 
подршку у припреми извештаја о стању животне средине; припрема и обрађује дневне, 
месечне, годишње и периодичне извештаје у електронској форми; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање: Саветник    
  
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или 
техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару. 

 
 

Одељење за Национални регистар извора загађивања 
 

 575. Начелник Одељења  
 
 Опис послова: Руководи радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одељењу); врши најсложеније послове из делокруга Одељења; 
координира послове који се односе на вођење националног регистра извора загађивања и  
хармонизацију националног законодавства са ЕУ законодавством, организује израду 
националних инвентара основних загађујућих материја у ваздух, гасова стаклене баште и 
ненамерно испуштених дуготрајних органских супстанци за потребе размене података у 
оквиру обавеза извештавања према међународним уговорима и конвенцијама; обавља 
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послове међународне сарадње из делокруга Одељења и врши послове примарне контакт 
тачке са ЕЕА и другим међународним организацијама; координира послове израде 
индикатора из Националне листе индикатора; обезбеђује имплементацију стандарда и 
методологија у прикупљању и обради података, као и система квалитета у програмима 
контроле; припрема, организује и координира израду пројеката од значаја за Одељење и 
организује међуресорску сарадњу везану за рад Одељења, обавља и друге послове по 
налогу помоћника Директора. 

 
Звање: Виши саветник   
 
Број државних службеника:  1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 
  576. Радно место за праћење стања индустријског и комуналног 
загађивања 
 

 Опис послова: Врши обраду података о индустријском и комуналном 
загађивању за потребе вођења националног регистра извора загађивања животне средине; 
припрема податке за израду националних инвентара основних загађујућих материја у 
ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно испуштених дуготрајних органских супстанци 
за потребе размене података у оквиру обавеза извештавања према међународним 
уговорима и конвенцијама, прикупља нумеричке, описне и просторне податке о изворима 
загађивања животне средине, као и управљању отпадом за потребе извештавања на 
националном и међународном нивоу; ради на имплементацији и прорачуну индикатора 
Националне листе индикатора из свог делокруга рада; врши послове примарне контакт 
тачке са ЕЕА и другим међународним организацијама; организује и координира израду 
пројеката из области рада Одељења; обавља послове имплементације стандарда и 
методологија у прикупљању и обради података, као и система квалитета у програмима 
контроле; учествује у изради информација, елабората, студија и анализа из свог делокруга 
рада; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
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специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

  577. Радно место за инвентар гасова стаклене баште 
 
 Опис послова: Обезбеђује континуирано прикупљање података потребних 

за израду националних инвентара основних загађујућих материја у ваздух, гасова стаклене 
баште и ненамерно испуштених дуготрајних органских супстанци, врши билансирање 
емисија гасова и ради на изради националних извештаја за потребе размене података у 
оквиру обавеза извештавања према међународним уговорима и конвенцијама; ради на 
имплементацији механизма мониторинга гасова са ефектом стаклене баште, врши 
извештавање према Европској Агенцији за животну средину о инвентарима; врши обраду 
и ажурирање података за потребе извештавања на националном и међународном нивоу из 
свог делокруга рада; ради на имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе 
индикатора из свог делокруга рада; учествује у имплементацији стандарда и методологија 
у прикупљању и обради података, као и система квалитета у програмима контроле; 
учествује у изради извештаја, информација, елабората, студија и анализа из свог делокруга 
рада; даје подршку формирању и одржавању информационог система животне средине 
Републике Србије, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 578. Радно место за праћење емисија загађујућих материја у ваздух 
 
 Опис послова: Обезбеђује континуирано прикупљање података о емисијама 

загађујућих материја у ваздух; води подсистем за емисије загађујућих материја у ваздух и 
национални регистар извора загађивања животне средине, као посебном делу 
информационог система животне средине Републике Србије; учествује у припреми 
података за израду националног инвентара основних загађујућих материја у ваздух, гасова 
стаклене баште и ненамерно испуштених дуготрајних органских супстанци; ради на 
имплементацији механизма мониторинга гасова са ефектом стаклене баште врши обраду и 
ажурирање података за потребе извештавања на националном и међународном нивоу из 
свог делокруга рада; ради на имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе 
индикатора из свог делокруга рада; учествује у изради извештаја, информација, елабората, 
студија и анализа из свог делокруга рада; учествује у имплементацији стандарда и 
методологија у прикупљању и обради података, као и система квалитета у програмима 
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контроле, даје подршку формирању и одржавању информационог система животне 
средине Републике Србије; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко- технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три 
године, положен државни стручни испит, специјалистичка знања из области информатике, 
знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 579. Радно место за праћење и анализу стања буке и нејонизујућег 
зрачења у животној средини  

 
 Опис послова: Обезбеђује континуирано прикупљање података о изворима 

и нивоима буке и нејонизујућег зрачења у животној средини; врши обраду и ажурирање 
података за потребе извештавања на националном и међународном нивоу из свог 
делокруга рада; учествује у приреми стратешких карата буке; ради на имплементацији и 
прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог делокруга рада; учествује у 
изради извештаја, информација, елабората, студија и анализа из свог делокруга рада; врши 
послове примарне контакт тачке за извештавање о стању буке у животној средини са ЕЕА; 
учествује у имплементацији стандарда и методологија у прикупљању и обради података, 
као и система квалитета у програмима контроле, даје подршку формирању и одржавању 
информационог система животне средине Републике Србије; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Саветник     
 
Број државних службеника:                       1 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 580. Радно место за праћење и анализу стања управљања посебним 
токовима отпада 
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 Опис послова: Учествује у прикупљању података о управљању посебним 
токовима отпада; води подсистем за управљање посебним токовима отпада и национални 
регистар извора загађивања животне; врши обраду и ажурирање података за потребе 
извештавања на националном и међународном нивоу из свог делокруга рада; учествује у 
имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог делокруга 
рада; учествује у прикупљању и обради података и изради извештаја, информација, 
елабората, студија и анализа из свог делокруга рада; даје подршку формирању и 
одржавању информационог система животне средине Републике Србије; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења. 

 
Звање: Млађи саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или 
техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, 
специјалистичка знања из области информатике, положен државни стручни испит, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 
 581. Радно место за праћење емисија загађујућих материја у воде 
 

 Опис послова: Учествује у прикупљању података о емисијама загађујућих 
материја у воде, води подсистем о емисијама загађујућих материја у воде и национални 
регистар извора загађивања животне средине; учествује у обради и ажурирању података за 
потребе извештавања на националном и међународном нивоу и имплементацији и 
прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог делокруга рада; прикупља и 
обрађује податке и учествује у изради извештаја, информација, елабората, студија и 
анализа из свог делокруга рада; даје подршку формирању и одржавању информационог 
система животне средине Републике Србије; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

 
Звање: Млађи саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, 
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специјалистичка знања из области информатике, положен државни стручни испит, знање 
једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 582. Радно место за праћење и анализу стања управљања амбалажом и 
амбалажним и медицинским отпадом  

                    1 
 Опис послова: Учествује у прикупљању података о амбалажи и амбалажном 

и медицинском отпаду; води подсистем за управљање амбалажом и амбалажним и 
медицинским отпадом и национални регистар извора загађивања животне средине и  
регистар издатих дозвола управљања отпадом, врши обраду и ажурирање  података за 
потребе извештавања на националном и међународном нивоу; учествује у прикупљању и 
обради података; ажурира нумеричке, описне и просторне податке о изворима загађивања 
животне средине за потребе мапирања и извештавања на националном и међународном 
нивоу; учествује у изради интернет презентације и ажурира интернет странице из 
делокруга рада Одељења у складу са међународним стандардима и правилима; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.  

 
Звање: Сарадник   
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, 
знање рада на рачунару. 
  

 583. Радно место за магацин, заштиту на раду и противпожарну заштиту 
 
 Опис послова: Обавља послове вођења администрације магацина, 

обезбеђивања имовине Агенције; врши контролу стања система и уређаја превентивно-
техничке и противпожарне заштите; организује контролу и примену мера безбедности и 
здравља на раду запослених, као и припрему аката о процени ризика, припрема упутства за 
безбедан рад и контролише њихову примену у складу са законом којим се уређује 
безбедност и здравље на раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

 
Намештеник четврсте врсте радних места 
 

 

Број намештеника: 1 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању или стечено 
специјалистичко образовање, радно искуство у струци од најмањае 2 године, положен 
стручни испит из противпожарне заштите и посебни услови из Закона о оружју и 
муницији, положен стручни испит о практичној оспособљености за рад на пословима 
безбедности и здравља на раду. 
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УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН САСТАВА СЕКТОРА 
 

Одељење за Националну лабораторију 
 

 584. Начелник Одељења 
 
 Опис послова: Руководи радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Одељењу); обавља послове Извршног руководиоца Националне 
лабораторије; одабира и предлаже развој аналитичких метода из делокруга систематског 
испитивања квалитета вода, седимента, ваздуха и падавина у складу са националним и 
међународним стандардима; обавља послове међународне сарадње из делокруга рада 
Одељења; прати активности и законодавство националних и међународних организација у 
области рада Одељења; припрема периодичне и годишње извештаје о реализацији рада 
Одељења; учествује у изради Програма систематских испитивања квалитета вода и ваздуха 
према нормативима Европске уније, обавља и друге послове по налогу директора 
Агенције. 

 
Звање: Виши саветник  
 
Број државних службеника:  1 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких - хемијских наука или техничко-
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, знање једног страног језика, 
знање рада на рачунару. 
 
 

Одсек за општу и неорганску аналитичку хемију 
 
 585. Шеф Одсека  
 
 Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира послове и 

стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из делокруга Одсека; 
обавља послове заменика техничког руководиоца Националне лабораторије према СРПС 
ИСО 17025:2006; пружа стручна упутства сарадницима и координира њихов рад у Одсеку; 
анализира припремљене узораке воде, седимента, земљишта,  ваздуха и падавина 
техникама атомске апсорпционе спектрофотометрије и индуковано-купловане плазме са 
масеном спектрометријом у складу са СРПС ИСО 17025:2006; развија аналитичко-
хемијске методе из делокруга рада Одсека; прати активности и законодавство 
националних и међународних организација у области рада Одсека; припрема месечне, 
тромесечне и годишње извештаје о реализацији рада Одсека, води евиденцију о потрошњи 
хемикалија, сервисирању и набавкама резервних делова и потрошног материјала за 
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инструменте Одсека; учествује у изради Програма систематских испитивања квалитета 
вода и ваздуха према нормативима Европске Уније; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.  

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких - хемијских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање  рада на рачунару. 
 

  586. Радно место хидробиолог 
 
 Опис послова: Испитује биолошке елеменате површинских вода - 

планктонских и бентоских заједница - према Програму системског испитивања квалитета 
вода; развија, унапређује, тестира и примењује биолошке методе у области испитивања 
квалитета вода у складу са СРПС ИСО 17025:2006; учествује у раду радних група на 
националном, билатералном и мултилатералном нивоу са циљем усаглашавања 
методологије и резултата биолошких анализа; систематизује резултате биолошких и 
бактериолошких анализа вода и класификује водотоке у складу са прописаним нормама; 
учествује у изради предлога Програма систематског испитивања вода који се односи на 
област биолошких испитивања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Самостални саветник    
  
Број државних службеника:                       2 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких - биолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 587. Радно место за узорковање и анализу биолошких елемената 
квалитета вода 

 
 Опис послова: Испитује биолошке елеменате површинских вода - 

макрозообентоса - према Програму системског испитивања квалитета вода; тестира и 
примењује биолошке методе у области испитивања квалитета вода у складу са СРПС ИСО 
17025:2006; систематизује резултате биолошких и бактериолошких анализа вода; учествује 
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у изради предлога Програма системског испитивања вода који се односи на област 
биолошких испитивања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких - биолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 

 
 588. Радно место аналитичар за хемијска испитивања ваздуха, воде и 

седимента 
 
 Опис послова: Aнализира припремљене узорке воде и седимента, 

земљишта,  ваздуха и падавина применом усвојене методологије према националним 
програмима систематског испитивања квалитета вода, техникама UV-Vis 
спектрофотометрије, IR спектрометрије атомске апсорпционе спектрофотометрије, 
индуковано купловане плазме, гравиметрије и волуметрије у складу са СРПС:ИСО 
17025:2006; развија, унапређује и припрема упутства за примену  аналитичко-хемијских 
метода из делокруга рада; обучава и надгледа рад референата  током  примене усвојене 
аналитичке методологије; учествује у националним и међународним интеркомпарацијским 
мерењима; спроводи и документује контролу квалитета за методологију коју примењује; 
води евиденцију о потрошњи хемикалија, сервисирању и набавкама резервних делова за 
инструменте, потрошног и стандардног материјала, хемикалија и лабораторијског посуђа 
из делокруга рада; припрема месечне и тромесечне извештаје о резултатима рада; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Саветник   
  
Број државних службеника:                       2 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких – хемијских и техничко технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 
3 године, положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање  рада на 
рачунару. 
 

 589. Радно место за хемијско испитивање воде 
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 Опис послова: Припрема и анализира припремљене узораке воде техникама 
UV-Vis спектрофотометрије и волуметрије према националном програму систематског 
испитивања квалитета вода у складу са СРПС ИСО 17025:2006; спроводи и документује 
контролу квалитета за методологију коју примењује месечно и тромесечно извештава о 
резултатима рада према националном програму систематског испитивања квалитета воде и 
седимента; води евиденцију о потрошњи хемикалија, сервисирању и набавкама резервних 
делова за инструменте, потрошног и стандардног материјала, хемикалија и 
лабораторијског посуђа из свог делокруга рада; надгледа рад референата  током  примене 
усвојене аналитичке методологије; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Сарадник  
  
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно научног поља природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног страног језика, знање рада на рачунару. 
 
 

 590. Радно место техничар за лабораторијску припрему узорака воде и 
седимента  

 
 Опис послова: Спроводи серијска волуметријска и гравиметријска 

лабораторијска мерења показатеља квалитета воде и седимента и евидентира резултате 
мерења у складу са СРПС ИСО 17025:2006; припрема узорке воде и седимента за 
спектрофотометријска мерења; прима и евидентира узорке воде и седимента; води 
евиденцију о потрошњи хемикалија и потреба за набавком хемикалија из делокруга рада; 
обавља и друге послови по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Референт   
   
Број државних службеника:                       2 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању хемијског или 
технолошког смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни 
стручни испит, знање рада на рачунару. 
 
 

Одсек за органску аналитичку хемију 
 

 591. Шеф Одсека  
 
 Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, пружа стручна 

упутства сарадницима, планира послове и стара се о благовременом, законитом и 
правилном обављању послова из делокруга рада Одсека; обавља послове техничког 
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руководиоца Националне лабораторије према СРПС ИСО 17025:2006; анализира 
припремљене узорке воде, седимента, ваздуха и падавина према националним програмима 
систематског испитивања квалитета вода и ваздуха; развија аналитичко-хемијске методе из 
делокруга рада Одсека;  прати активности и законодавство националних и међународних 
организација у области рада Одсека; припрема периодичне и годишње извештаје о 
реализацији рада Одсека; учествује у изради Програма систематских испитивања 
квалитета вода и ваздуха према нормативима Европске Уније, обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.  

 
Звање: Самостални саветник    
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

  592. Радно место аналитичар за одређивање органских полутаната 
 
 Опис послова: Анализира припремљене узорке воде, седимента, ваздуха и 

падавина техникама гасне, течне и јонске хроматографије, UV-Vis спектрофотометрије у 
складу са  СРПС:ИСО 17025:2006; учествује у изради предлога програма систематских 
испитивања квалитета воде и ваздуха који се односе на област органских полутаната; 
учествује у националним и међународним интеркомпарацијским мерењима;  прати развој 
међународне методологије и законске регулативе у свом делокругу рада;  развија и уводи у 
рад нове методе и инструменталне технике; унапређује,  усклађује са међународном  
методологијом и припрема упутства за усвојене аналитичке методе из делокруга рада; 
обучава и надгледа рад референата  током припреме узорака; месечно и тромесечно 
извештава о резултатима свога рада, води евиденцију о потрошњи хемикалија, 
сервисирању и набавкама резервних делова и потрошног материјала за инструменте, 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Саветник     
 
Број државних службеника:                       2 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких – хемијских или физичко-хемијских 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 
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3 године, положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање  рада на 
рачунару. 
 

 593. Радно место за управљање системом квалитета и аналитичар за 
одређивање перзистентних органских полутаната 

 
 Опис послова: Анализира припремљене узораке на садржај перзистентних 

органских полутаната, хроматографским техникама са масеном спектрометријом у складу 
са СРПС ИСО 17025:2006 и према националним програмима систематског испитивања 
квалитета воде, седимента, ваздуха и падавина; обавља послове управљања системом 
квалитета према стандарду СРПС ИСО 17025:2006 и организује и израђује планове 
интерних провера;  надзире спровођење корективних и превентивних мера, 
идентификација неусклађености везаних за систем управљања квалитетом; развија и уводи 
у рад нове методе и инструменталне технике;  унапређује, усклађује са међународном  
методологијом и припрема упутства за усвојене аналитичке методе из делокруга рада; 
учествује у националним и међународним интеркомпарацијским мерењима; учествује у 
изради предлога програма систематских испитивања воде и ваздуха  који се односе на 
област органских полутаната; обучава и контролише  рад референата током  припреме 
узорака и примене усвојене аналитичке методологије; обавља и друге послове по налогу  
шефа Одсека. 

 
Звање: Самостални саветник    
  
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких – хемијских или физичко-хемијских 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 
5 година, положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање  рада на 
рачунару. 
 

 594. Радно место техничар за припрему узорака за органску аналитичку 
хемију 

 
 Опис послова: Припрема узорке ваздуха, падавина, воде, седимента и 

земљишта за инструменталне анализе из делогруга рада одсека, гасну и течну 
хроматографију, UV-Vis спектрофотометрију; спроводи серијска мерења показатеља 
квалитета воде, седимента и земљишта техником UV-Vis спектрофотометрије под 
надзором одговорног аналитичара и евидентира резултате мерења  у складу са СРПС ИСО 
17025:2006; прима и  евидентира приспеле узораке; води евиденцију о потрошњи 
хемикалија, сервисирању и набавкама резервних делова и потрошног материјала за 
инструменте;  обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 
Звање: Референт    
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Број државних службеника:                       3 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању хемијско-
технолошког смера, радно искуство у струци од најмање 2 године у хемијској 
лабораторији, положен државни стручни испит. 
 
 

Група за калибрациону лабораторију 
 

 595. Руководилац Групе  
 
 Опис послова: Руководи радом Групе (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Групи); врши лабораторијске калибрације гас анализатора за 
мониторинг квалитета ваздуха; планира, организује и учествује у теренским 
калибрацијама и проверама гас анализатора у државној мрежи аутоматских мониториг 
станица за квалитет ваздуха (АМСКВ);  спроводи процедуре ресертификације 
калибрационих гасова за потребе оперативног функционисања државне мреже АМСКВ; 
обезбеђује следљивост мерења до примарних референтних стандарда; одржава референтне 
инструменте- гас анализаторе у лабораторији и преносне стандарде за потребе теренских 
калибрација; учествује у припреми и спровођењу процедура акредитације и одржања 
система квалитета у складу са СРПС:ИСО 17025:2006; учествује у епизодним теренским 
мерењима мобилном станицом; учествује у верификацији података из државне мреже 
АМСКВ, обрадама  и  анализама  за потребе  месечног и годишњег извештавања; по 
потреби учествује у изради елабората, студија и анализа; обавља и друге послове  по 
налогу начелника Одељења.   

 
Звање: Самостални саветник     
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 596. Радно место техничар за припрему калибрација 
 
 Опис послова: Спроводи припрему опреме за лабораторијске и теренске 

калибрације аутоматских гас анализатора у државној мрежи АМСКВ; води евиденцију о 
опреми у лабораторији; води евиденцију о утрошку референтних и потрошних материјала 
из свог делоктуга рада; припрема потребне обрасце за калибрацију; прикупља и обрађује 
документацију о извршеним теренским и лабораторијским калибрацијама; спроводи 
серијска гравиметријска лабораторијска мерења и мерења техником UV-Vis 
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спектрофотометрије показатеља квалитета ваздуха у складу са СРПС ИСО 17025:2006; 
припрема филтере за узорковање суспендованих честица; прима и евидентира узорке за 
параметре квалитета ваздуха; обавља и друге послови по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање:Референт 
 
Број државних службеника:                1 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању хемијско- 
технолошког смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
2 године у хемијској лабораторији. 
 
 

 597. Радно место техничар за теренскe калибрације гас анализатора 
 
 Опис послова: Учествује у пословима теренске калибрације и провере гас 

анализатора у државној мрежи АМСКВ; врши послове оперативног одржавања опреме за 
теренске калибрације; врши послове доношења узорака филтера и материјала за 
узорковање у државној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха; врши припрему и 
допремање узорака за одређивање алергеног полена; учествује у епизодним теренским 
мерењима параметара квалитета ваздуха мобилном станицом; учествује у вођењу 
евиденције и ажурирању документације о калибрацијама, опреми за теренске калибрације 
и гас анализаторима из мреже АМСКВ; управља моторним возилом при вршењу 
теренских послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

 
Звање:Референт 
 
Број државних службеника:                1 
 
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању метеоролошког или 
техничког смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 2 
године, знање рада на рачунару, возачки испит Б категорије. 
 
 

Група за финансијске послове 
 

 598. Руководилац Групе  
 
 Опис послова: Руководи радом Групе (планира, усмерава и надзире рад 

државних службеника у Групи); израђује предлог финансијског плана Агенције и предлог 
годишњег плана јавних набавки и прати реализацију финансијских и материјалних 
средстава, као и законско, наменско и економично трошење средстава; израђује 
периодичне извештаје о извршењу буџетских средстава, као и осталих извора 
финансирања и доставља их надлежним институцијама; организује и прати ажурирање 
одобрених средстава буџета у главну књигу; контролише ауторизоване захтеве за исплату 
и формира актуелне листе за исплату крајњим корисницима ангажовањем потребних 
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средстава; обавља функцију рачунополагача и саставља завршни рачун Агенције; обавља и 
друге послове по налогу директора Агенције.  

  
Звање: Самостални саветник      
 
Број државних службеника:                       1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
положен државни стручни испит, знање рада на рачунару. 

 
 599. Радно место за финансијско-материјалне послове 
 
 Опис послова: Обавља послове суштинске и формалне провере докумената 

и организације њихове обраде; организације и исплате личних примања запослених 
(зараде, боловања преко тридесет дана, породиљског одсуства) и других личних примања 
(накнада трошкова за долазак и одлазак са посла, трошкова боравка на терену, трошкова 
путовања), исплата солидарних помоћи, отпремнина и исплата ангажованих сарадника по 
уговорима у складу са расположивим апропријацијама и месечним квотама; промене 
апропријација и месечних квота ради обезбеђивања ефикасног функционисања Агенције; 
израђује предлог завршног рачуна, порески биланса; врши послове координације са 
другим органима државне управе, НБС, пореском управом; други послови по налогу 
руководиоца Групе. 
 
Звање: Саветник 
 
Број државних службеника               1 

 
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару. 
 

 600. Радно место за књиговодствене послове  
 
 Опис послова: Врши контролу исправности књиговодствене документације 

и њено књижење по основу буџетских, сопствених и донаторских средстава; свођења 
обрачунске на готовинску основу ради извештавања по Завршном рачуну; усклађивања 
аналитичке евиденције са Главном књигом Трезора и израде извештаја о извршењу буџета 
по свим изворима на тромесечном, шестомесечном, деветомесечном и годишњем нивоу; 
усклађивања обавеза и потраживања Агенције, усклађивање аналитичке евиденције главне 
књиге са магацином и учешће у организацији и припреми годишњег пописа; израде 
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Завршног рачуна Агенције за заштиту животне средине, припреме документације о 
имовини Агенције за потребе других органа управе, израде статистичких извештаја као и 
друге послови по налогу руководиоца Групе. 
 
Звање: Саветник 
 
Број државних службеника               1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знањеједног светског језика, знање рада на рачунару. 
 
 

  САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ ВАН УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА 
 

 601. Радно место за правне послове и стручне послове у области људских 
ресурса  
 

 Опис послова: Припрема предлог правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места, нацрт Кадровског плана Агенције,  одговоре на жалбе и 
тужбе у споровима из радних односа и имовинско-правних односа, као и акта из области 
радних односа; стара се о спровођењу дефинисане стратегије и политике у области развоја 
и управљања људским ресурсима (предлаже, развија и реализује системе и процедуре рада 
из области људских ресурса и то: анализу испуњења кадровског плана, селекцију и 
регрутовање кадрова, оцењивање, награђивање и развој каријерног система запослених); 
пружа саветодавну подршку руководиоцима унутрашњих јединица Агенције ради 
унапређења управљања људским ресурсима и успостављања процедура из делокруга рада, 
као и стручна упутства запосленима у Агенцији; спроводи процедуре интерних и јавних 
конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места; прати спровођење прописа 
Плана интегритета и спровођење прописа из области борбе против корупције, 
информација од јавног значаја и заштите података о личности, заштите узбуњивача и 
спречавања злостављања на раду, као и осталих прописа из обалсти радно-правног 
законодавства; учествује у поступку утврђивања материјалне и дисциплинске 
одговорности државних службеника и намештеника; остварује непосредну сарадњу са 
осталим органима државне управе, судовима и другим институцијама ради остваривања 
циљева Агенције у целини; обавља и друге послове по налогу директора. 
 
Звање: Виши саветник  
 
Број државних службеника: 1 
 
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
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студијама, односно на основним студијама у трајању од најамање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, 
положен државни стручни испит, знање рада на рачунару. 

 
 602. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки 
 
 Опис послова: Учествује у планирању јавних набавки,у складу са 
финанасијским планом; припрема и контролише тендерску документацију и информације 
за потенцијалне понуђаче; припрема периодичне и годишњи извештај о додељеним 
уговорима о јавним набавкама; учествује у изради и спровођењу процедура и система за 
спровођење поступка јавних набавки и уговарања у вези са спроведеним јавним 
набавкама; обавља послове везане за закључење уговора са одабраним понуђачима, као и 
координацију рада комисија за одабир понуда и доставља обавештења о додели уговора и 
о евентуалној обустави поступка јавних набавки; израђује првостепена решења у 
поступцима по захтевима за заштиту права; обавља и друге послове по налогу директора. 
 
Звање:   Саветник   
 
Број државних службеника:    1 
 
  
Услови:  Стечено високо образовање из научне области односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-
хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најамање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару. 
 


