
На основу члана 24. Закона о раду (``Сл. Гласник РС`` број 24/05, 61/05,54/09,32/13
и 75/14) и члана 4. став 1. Правилника о раду Универзитет у Београду – Факултета за
физичку хемију, декан Факултета доноси

     ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
       РАДНИХ МЕСТА 

Члан 1. 

Усклађује  се  Правилник  о  систематизацији  радних  места  Факултета  за  физичку
хемију  (од  02.12.2013.  године  и  27.11.2015.  године)  са  Одлуком  о  максималном  броју
запослених  на  неодређено  време  у  систему  државних  органа,  систему  јавних  служби,
служби АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (``Сл. Гласник РС``
број 101/15).

Члан 2.

У члану 12. у одељку А) КАТЕДРА тачка 7. САМОСТАЛНИ САРАДНИК , у делу
који  се  односи  на  услове  радног  места  додаје  се  нова  алинеја  (3)  која  гласи:  ``Број
извршилаца: 2 (два)``. 

Члан 3.

У члану 12. у одељку А) КАТЕДРА тачка 8. ВИШИ ТЕХНИЧКИ САРАДНИК , у
делу који се односи на услове радног места додаје се нова алинеја (3) која гласи: ``Број
извршилаца: 1 (један)``. 

Члан 4.

У члану 12. у одељку А) КАТЕДРА тачка 9. ТЕХНИЧКИ САРАДНИК у делу који се
односи на услове радног места додаје се нова алинеја (3) која гласи: ``Број извршилаца: 5
(пет)``.



Члан 5.

У члану 12. у одељку Б) СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА тачка 14. СЛУЖБЕНИК ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ у делу који се односи на услове радног места додаје
се нова алинеја (7) која гласи: ``Број извршилаца: 1 (један)``.

Члан 6.

Број извршилаца у Правилнику о систематизацији радних места на Факултету за
физичку хемију одређен је у складу  са Одлуком Владе РС о утврђивању максималног
броја запослених на неодређено време  за 2015. годину (81).

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.
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