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Ha ocHosy •rnaHa 24. ems 4. 3aKoHa o pa,LJ,y (,,Cn. rnacH11K PC", 6p 24/05, 61/05, 
54/09, 32/2013, 11 75/2014, 113/2017, 95/2018- ayTeHTl1'IHO TyMa'Iefbe), 'IJlaHa 28. CTaB 
1. Ta'IKa 9) CrnTyrn JasHor npe,LJ,y3ena 3a pa3soj 11 yHanpel)irnaH>e 11H<i_}opM11caH>a nyTeM 
e11eKTpoHcK11x Me,LJ,11ja Ha cpncKoM je311Ky y AIT Kocoso 11 MeTox11ja ,,MPE)l(A-MOCT" 
(,,Cn. rnacH11K PC" , 6p. 82/2017), PeweH>a Bna,LJ,e Peny61111Ke Cp611je 05 6poj 401-
8843/2019-1 O,LJ, 05. cemeM6pa 2019. ro,LJ,ttHe, o yn0Tpe611 cpe,LJ,crnsa TeKyne 6yI,JeTcKe 
pe3epse 11 PeweH>a Bna,LJ,e Peny61111Ke Cp611je 05 6poj 023-11535/2019 O,LJ, 21.11.2019. 
ro,LJ,ttHe o ,LJ,asaH>y carnacHOCTH Ha ITporpaM o H3MeHaMa 11 ,LJ,onyHaMa ITporpaMa 
nOCJlOBafha JIT ,,Mpe)l<a-MocT" 3a 2019. ro,LJ,11Hy, ,ll,OHOCHM: 

IIPABHJIHHK 

0 YHYTPAllilbOJ OPr AHH3AIJ;HJH H 
CHCTEMATH3AIJ;HJH ITOCJIOBA Y 

Jil ,,MPE)l{A-MOCT" 

OsttM I1pas1111H11KOM yrnpl)yje ce yHyTpawH>a opraHH3au,11ja y JasHoM npe,LJ,y3eny 
3a pa3BOj H yHanpel)11Bafbe HH<i_}OpM11Cafha nyTeM eneKTpOHCKl1X Me,LJ,ttja Ha cpnCKOM 
je3HKY y AyTOHOMHOj n0Kpaj11H11 Kocoso 11 Mernx11ja ,,MPE)l(A-MOCT" (y ,LJ,aJheM 
TeKcTy: JIT ,,MPE)KA-MOCT") 

11JiaH 2. 

YHyTpawH>a opraH113au,11ja JTI ,,MPE>KA-MOCT" 3acH11Ba ce Ha je,LJ,HHCTBeHoM 
nnaHttpaH>y pa3soja 11 yHanpel)11saH>a 11HcpopM11cafba nyTeM eneKTpOHCKHX Me,LJ,11ja, 
KOOp,LJ,11Hau,11j11 eneKTpOHCKl1X Me,LJ,11ja, je,LJ,11HCTBeHOM eKOHOMCKO-cp11HaHCHjCKOM 
CHCTeMy 11je,LJ,l1HCTBeHOM ynpaBJbafhy 11 py1<0sol)efby. 

JTI ,,MPE)KA-MOCT" csojy ,LJ,eJlaTHOCT o6aBJba npeKO eneKTpOHCKHX Me,LJ,ttja 
Koj11 nocnyjy y cacrnsy JTI ,,MPE)KA-MOCT" 11 ,ll,pyrnx opraH113au,110H11x 061111Ka 
(ceKTOp, CJ1Y)K6a, O)J,eJbefhe ... ) 

EneKTpOHCKl1 Me,LJ,11j11 ce noBe3YJY Ha OCHOBY TeXHOJlOWKe HCTOBeTHOCTH y 
noc11os11Ma n11aH11pafha, np11npeMe 11 pea11113au,11je ,LJ,enaTHOCTH 11 Ka,LJ,posa, pa,LJ,11 
OCTBapttBafha je,LJ,HHCTBeHor nOCJlOBHOr KOHLJ,enTa. 

3a o6asJbafbe nOCJlOBa 113 ,LJ,eJlaTHOCTH JIT ,,MPE)l(A-MOCT" y 0611aCTH 
nOCJlOBHHX cpyHKLJ,11ja KOjHMa ce o6e36el)yje nOCJlOBafhe 11 pa3BOj npe,LJ,y3ena Kao 

DpaBHJIHHK o yHyrparnlboj opraH113aLJ,11j11 11 rncTeMaTH3aLJ,11j11 noCJiosa JD ,,Mpe}l{a MocT" 1 
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јединственог правног и пословног субјекта и обавештавање запослених, организује 

се Дирекција предузећа. 

 

НАЗИВИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА: 

 

Д И Р Е К Ц И Ј А 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: 

ТВ МОСТ 

 

Сектор програма 

Сектор за технику 

Маркетинг и заједнички послови 

 

РТВ ПУЛС 

 

Сектор  програма 

Сектор за технику 

Маркетинг и заједнички послови 

 

 

РТВ ГРАЧАНИЦА 

 

Сектор програма 

Сектор за технику 

Маркетинг и заједнички послови 

 

РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

 

Сектор програма 

Сектор за технику 

Маркетинг и заједнички послови 

 

 

 

Члан 4. 

 

Послови који се обављају у ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ систематизовани су у 

организационим облицима, зависно од врсте посла. 

 Послови су синтетизовани у технолошки повезаним основним 

организационим јединицама рада запослених. 

 За сваки посао утврђена је oдговарајућа стручна спрема.  
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Члан 5. 

 

Под одређеним послом у смислу овог Правилника, подразумева се трајна 

активност којом се запослени бави док обавља тај посао са захтевом одређеног 

степена стручне спреме, одређеног звања и занимања, смера или струке, која 

одговара врсти посла.  

 

Члан 6. 

 

За сваки посао утврђен је коефицијент за израчунавање основне зараде, у 

складу са описом послова и потребне стручне спреме, као услова за обављање 

сваког посла из овог Правилника. 

 

НАЗИВ И ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 

 

 

Члан 7. 

 

 Организациона структура код послодавца садржи следеће елементе: 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

ДИРЕКТОР ЈП Извршилаца   

ВСС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

10.70 

Представља и заступа Јавно предузеће. Организује и руководи процесом рада. 

Одговара за законитост рада ЈП, води пословање ЈП, предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово спровођење. Предлаже финансијске 

извештаје, извршава одлуке Надзорног одбора, доноси Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова. Доноси појединачне акте Јавног 

предузећа. Врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом 

Јавног предузећа. 

 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

СЕКРЕТАР ЈП Извршилаца   

ВСС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

6,00 

Организује и координира рад Дирекције. Припрема, организује и координира рад 

на доношењу и спровођењу одлука Надзорног одбора, директора, даје правна 

мишљења директору, Надзорном одбору, контролише и усмерава рад на правним 

пословима у дирекцији. Обавља и друге послове по налогу директора ЈП и 

Надзорног одбора ЈП. 
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JП МРЕЖА МОСТ               

ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО 

                 СЕКРЕТАРИЦА Извршилаца  ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,50 

Пријем и прослеђивање тел. позива, поште и електронске поште непосредном 

руководиоцу. Слање, архивирање и чување пословне документације непосредног 

руководиоца. Пријем странака и координација са пословним партнерима. Овера 

пословне документације. Познавање пословних протокола. Познавање поступака и 

форми коресподенције. Обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу 

непосредног руководиоца. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

АСИСТЕНТ ДИРЕКТОРА ЈП Извршилаца   

ССС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4.80 

Уговара пословне састанке, води евиденцију догађаја у дирекцији. По потреби 

присуствује колегијуму и другим састанцима, води записник и брине о спровођењу 

договорених активности, врши пријем странака. Води деловодну књигу ЈП и брине 

о пословној документацији ЈП. Врши увид у најаву дневних догађаја и информише 

координаторе ПЈ. Познавање пословних протокола, поступака и форми 

коресподенције. Обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу 

директора ЈП. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

КООРДИНАТОР ЗА ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ У ЈП 

Извршилаца   

ВСС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

5.50 

Штити правне интересе ЈП. Стара се о заштити интелектуалне својине и ауторских 

права ЈП. Даје стручна мишљења о примени закона и прописа. Пружа стручну 

помоћ у покретању дисциплинског поступка и доноси потребна решења и одлуке 

по питању дисциплинске одговорности радника. Врши коресподенцију са 

службама ЈП, радницима и синдикатом радника у ЈП. Израђује предлоге уговора и 

анекса уговора. Израда и правно-техничка контрола типских уговора из области 

ауторског и медијског права, као и других уговора уколико је уговорна страна ЈП. 

Сарадња са стручним службама ЈП по правним питањима. Израда одлука и 

решења, уговора о раду, анекса уговора о раду, уговора о делу, ауторских уговора и 

анекса, као и свих других уговора и правних аката по налогу директора ЈП. 

Припремање и израда потребне документације за јавне набавке и спровођење исте. 

Врши комуникацију са надлежним министарствима Владе Републике Србије по 

налогу директора ЈП, анализира и прати законска и подзаконска акта, информише 

директора ЈП и руководиоце служби и по њиховом налогу врши усаглашавање 

аката ЈП са новим законским и другим изменама. Обавља и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу директора ЈП. 
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JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

КООРДИНАТОР ЗА КАДРОВСКЕ 

ПОСЛОВЕ У ЈП 

Извршилаца   

ВСС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

5.00 

Врши пријем и архивирање личних докумената запослених (дипломе, уговори, 

радне књижице). Учествује у изради уговора и анекса. Издаје уверења о радном 

односу и уверења о дужини радног стажа. По налогу директора ЈП израђује сва 

потребна решења и одлуке из радних односа. Формира персонална досијеа 

запослених. Врши комуникацију са надлежним министарствима и институцијама за 

радна питања, по налогу директора ЈП, анализира и прати законска и подзаконска 

акта, информише директора ЈП и руководиоце служби и по њиховом налогу врши 

усаглашавање аката ЈП са новим законским и другим изменама у оквиру радних 

односа. Сагледава проблеме на радном месту и у процесима рада. Врши 

рационализацију пословних токова и припрема упутства за рад на радном месту. 

Обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу директора ЈП. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

РУКОВОДИЛАЦ 

ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

Извршилаца   

ВСС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

          6,30 

Прати законе и прописе из финансијско-рачуноводствене области и води рачуна о 

примени истих. Врши пријем и контролу пословне документације и то: динарских 

и девизних извода, текућих и девизних рачуна, фактура добављача и купаца. 

Обавља контролу и контирање пословне документације на одговарајућим контима 

потраживања и обавеза, капитала, прихода и расхода. Прати стање на контима и 

одговара за тачност прокњижене пословне промене. Разграничавање издатака и 

расхода, верификовање прихода. Аналитичка евиденција купаца, обрачун ПДВ-а, 

аналитичка евиденција добављача, усаглашавање аналитике са синтетиком, слање 

опомена, припрема предлога за утужење, информисање о стању обавеза и 

потраживања. Израда биланса стања и успеха, као и обављање свих законом 

прописаних задатака из области финансија и рачуноводства. Врши комуникацију са 

надлежним министарствима, по налогу директора ЈП, анализира и прати законска и 

подзаконска акта, информише директора ЈП и руководиоце служби и предлаже 

усаглашавање аката ЈП са новим законским и другим изменама. Обавља и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу директора ЈП. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

КОНТИСТА - БИЛАНСИСТА Извршилаца   

ВШС/ВСС 

             

КОЕФИЦИЈЕНТ 

5,00 

Контирање извода, улазних и излазних фактура, послови са благајном, унос у књигу 

улазних фактура, пријава за месечни ПДВ и пореских пријава, све врсте књижења, 

књижи и проверава обрачун и исплату зарада и других примања по уговорима о 

привременим и повременим пословима, уговорима о делу и допунском раду и 

осталих врста уговора, Надзорног одбора, Комисије за ревизију и сл., салдирање 

салда на закључном листу, праћење реалкзације трошкова, учествује у изради 
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кварталних извештаја и одговара за тачност књижења и података, учествује у 

изради завршног рачуна, сарадња са интерном и екстерном ревизијом и даје податке 

по захтеву, обрађује и уноси новонабављена основна средства и ситан инвентар, 

прави реверсе и раздужује по истима, учествује у давању података за попис и 

спроводи одлуке усвојеног пописа, врши обрачун амортизације и превођење у 

почетно стање, као и све остале послове по налогу непосредног руководиоца и 

Директора. 

 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

РЕФЕРЕНТ ЗА 

КЊИГОВОДСТВО 

Извршилаца   

ССС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

Фактурише пружене услуге, комплетира и архивира документацију. Прати рачуне 

клијената и редовност плаћања. Усклађује поједине трошкове са лимитима датим 

од стране руководства. Детаљно контролише законску и рачунску исправност 

путних налога. Формира потписану и оверену документцију и врши плаћања. 

Усаглашава стања обавеза и потраживања са купцима и добављачима. Врши 

обрачун плата, врши доставу законске документације надлежним министарствима, 

контактира са истим и прибавља прописана одобрења. Обавља и остале законом 

прописане послове из области књиговодства. Обавља и друге послове из делокруга 

свога рада, а по налогу Руководиоца финансијско-рачуноводствене службе. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ                                 ДИРЕКЦИЈА 

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР Извршилаца  ВСС КОЕФИЦИЈЕНТ 

5,30 

Интерни ревизор пружа Надзорном одбору и директору независно и објективно 

мишљење о питањима која су предмет ревизије, прати идентификацију ризика и 

управљање тим ризиком. Пружа помоћ у остваривању пословних циљева ЈП, 

обавља саветодавну активност на унапређењу пословања ЈП, као и постојећег 

начина управљања и руковођења пословним процесима, утврђује да ли се пословне 

књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима. Обавља и друге 

послове који се односе на интерну ревизију у складу са прописима и стандардима 

којима се уређује област интерне ревизије. 

 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА 

ИСТРАЖИВАЧ У ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИСАЊА 

Извршилаца   

ВСС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,60 

Врши истраживања о развоју и унапређивању информисања путем електронских 

медија на српском језику у АП Косово и Метохија. Доставља предлоге проистекле 

из истраживања и спроводи одлуке директора ЈП по овим питањима. Сарађује са 

одељењем маркетинга, а у сврху унапређења и развоја информисања. Обавља и 

друге послове из делокруга свога рада по налогу Директора ЈП. 
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JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО 

СПРЕМАЧИЦА Извршилаца  НСС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,00 

Одржава хигијену у објекту, чисти и спрема све просторије. Води рачуна о 

средствима за одржавање хигијене и о стању залиха истих. Обавља и друге послове 

из делокруга свога рада по налогу непосредног руководиоца. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО 

ДОМАР Извршилаца  КВ/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,00 

Контролише опште стање објекта и опреме у њима, констатује кварове, врши 

поправке мањег обима. Информише непосредног руководиоца о потреби 

ангажовања стручних лица за поправке и отклањање кварова. По одобрењу 

руководиоца ангажује се у проналажењу и предлагању стручњака одређеног 

профила за решавање кварова. Обавља и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу непосредног руководиоца. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО 

КУРИР-НАБАВЉАЧ Извршилаца  ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,00 

Разврстава и разноси пошту и документацију. Умножава материјале. Односи писма 

у пошту, по налогу непосредног руководиоца сачекује или отпрема документацију 

и другу робу на аутобуско стајалиште. Врши набавку ситног инвентара и 

потрошног материјала. Обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу 

непосредног руководиоца. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО 

ШАНКЕР-КАФЕ КУВАРИЦА Извршилаца  ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,00 

Припрема и точи хладне и топле напитке. Одржава хигијену свог радног простора 

и посуђа. Обавља и друге послове из делокруга свог рада по налогу непосредног 

руководиоца. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

KOОРДИНАТОР ПЈ ТВ  - 

Главни и одговорни уредник 

Извршилаца   

ВСС/ВШС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

7,00 

Организује и координира послове свих сектора ПЈ. Израђује оперативне планове, 

извештаје и анализе ПЈ и одговоран је за остваривање истих. Утврђује и предлаже 

директору ЈП распоред програма (програмску шему), координира осмишљавање 

нових емисија, одговаран је за садржај истих. Обавља најсложеније креативне 

послове из функција организације програма. Успоставља координацију програма са 

утврђеном програмском шемом. Предлаже награде и дисциплинске поступке. 

Контролише и потписује карнете за плате. Обавља и све остале послове по налогу 

директора ЈП. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ПОМОЋНИК КООРДИНАТОРА 

ПЈ ТВ  

Извршилаца 

 

 

ВСС/ВШС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

6,30 

Помаже координатору ПЈ у активностима оперативног планирања и реализацији 

планираних задатака. Координира са осталим службама, шаље, прима и архивира 

пословну документацију. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

КООРДИНАТОР ПРОГРАМА Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

Припрема и дистрибуира прогрмске кошуљице и најаве програма за режију 

програма, штампане медије, кабловске оператере, сајт. Израђује дневне, недељне и 

месечне програмске шеме и у исте инкорпорира ЕПП блокове добијене од стране 

службе маркетинга ПЈ. Прикупља предлоге синопсиса и емисија по утврђеној 

програмској оријентацији ПЈ. Врши пријем, контролу и дистирбуцију програмских 

материјала спољних (независних) продукција. Архивира програмске шеме и стара 

се о чувању емисија забавног, културног, дечијег и сваког другог програма осим 

информативног програма. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ГЛАВНИ ПРОДУЦЕНТ Извршилаца  

 

ВСС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

Планира, управља ризиком, организује и оперативно регулише процесе 

производње. Координира рад запослених у продукцији програма. Одговоран је за 

производњу програмских пројеката. Прати и верификује израду анализа, студија и 

елабората производљивости, изводљивости, оперативних планова и буџета 

извршне продукције за сваки пројекат. Прати и регулише планирање динамике и 

ангажовања ресурса. Анализира извештаје о производњи и даје рационална 

решења. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу координатора 

ПЈ.  

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ПРОДУЦЕНТ Извршилаца  ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Планира, управља ризиком, организује и оперативно регулише процесе 

производње. Координира рад запослених у продукцији програма. Одговоран је за 

производњу програмских пројеката. Прати и регулише планирање динамике и 

ангажовања ресурса. Анализира извештаје о производњи и даје рационална 

решења. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу координатора 

ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

УРЕДНИК Извршилаца  

 

ВСС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

У складу са уређивачком политиком уређује емисије за које предлаже идеје.  

Осмишљава пројекте и акције. Обавља предистраживања за потребе емисије. 

Предлаже визуелно решење емисије. Пише сценарио, синопсис емисије, кошуљице 

и најаве. Учествује у монтажи и реализацији, координира, контролише и одговоран 

је за рад екипе. Контролише садржај емисије. Пише најаве за штампу и припрема 

све материјале за медијску презентацију емисија. По потреби води емисију и 

учествује у избору локација за снимање. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

УРЕДНИК 2 Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Предлаже и реализује програмске садржаје. Предлаже изглед и садржај емисије и 

учествује у реализацији. Сарађује са учесницима у стварању емисије. Пише 

кошуљицу и најаву емисије.  Учествује у монтажи и реализацији емисије.  По 

потреби води емисију.  Учествује у избору локација за снимање прилога. Обавља  и 

друге послове из делокруга свога рада по налогу уредника и координатора ТВ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР УРЕДНИК Извршилаца 

  

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,70 

Предлаже концепт емисије у складу са уређивачком политиком. Припрема 

програмске садржаје. Сарађује на осмишљавању изгледа и садржаја емисије. 

Координира и сарађује са учесницима у стварању емисије. Пише сценарио, 

синопсис, кошуљицу и најаве. Учествује у изради прилога и комплетног садржаја 

емисије. По потреби води емисију.  Учествује у монтажи и реализацији. Обавља  и 

друге послове из делокруга свога рада по налогу координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР УРЕДНИК 2 Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,60 

У складу са уређивачком политиком програма уређује програмски садржај. Води 

програмски део или емисију. Дефинише уређивачку концепцију емисије и стара се 

за реализацију емисије. Истражује све потребне области за потребе емисије и 

учествује у изради прилога и делова садржаја емисије. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу уредника и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

         МУЗИЧКИ УРЕДНИК Извршилаца  

 

ВСС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

Истражује, прикупља, стилски и жанровски класификује и уређује музички саржај. 

Бира музичаре као извођаче и препоручује их као госте у емисијама. Обезбеђује 
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квалитет и јединство музичког саржаја. Сарађује са уредницима емисија 

усклађујући музички квалитет са идејом програма. Учествује у производњи и 

постпродукцији емисија. Води музичке емисије. Доставља документацију о 

изведеној музици службама које брину за ауторска права. Обавља  и друге послове 

из делокруга свога рада по налогу координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

МУЗИЧКИ УРЕДНИК 2 Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Истражује, прикупља, стилски и жанровски класификује и уређује музички саржај 

са музичким уредником. Контактира са музичким извођачима и гостима, учествује 

у продукцији, постпродукцији и синхронизацији, обезбеђује материјал, води 

евиденцију о емитованој музици и доставља податке музичком уреднику. Обавља  

и друге послове из делокруга свога рада по налогу координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР НА САЈТУ Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,60 

Припрема садржај сајта и друштвених мрежа. Обавља новинарске послове 

извештача, репортера, интервјуисања и дописника у складу са уређивачком 

политиком и програмским опредељењем. Припрема и реализује прилоге, рубрике и 

вести и објављује на интернет страницама. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу уредника и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР НА САЈТУ 2 Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Учествује у изради прилога за сајт и објава на друштвеним мрежама. Обавља 

послове извештача, репортера и дописника у складу са уређивачком политиком и 

програмским опредељењем. Учествује у припремама рубрика и вести и објављује 

их на интернет страницама. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу уредника и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР ИЗВЕШТАЧ Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Припрема вести, извештаје, репортаже и друге прилоге у складу са уређивачком 

политиком. Обрађује вести. По потреби води емисије и прилоге. Извештава са лица 

места. Припрема рубрике и вести за објављивљање на интернет страници. Обавља  

и друге послове из делокруга свога рада по налогу уредника и координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР ИЗВЕШТАЧ 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Припрема вести, извештаје и репортаже у складу са уређивачком политиком. 

Обрађује вести. Извештава са лица места. Припрема рубрике и вести за 

објављивање на интернет страници. Обавља  и друге послове из делокруга свога 

рада по налогу уредника и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР ВОДИТЕЉ Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Осмишљава, предлаже, припрема и води емисије, припрема вести, извештаје, 

репортаже и друге прилоге у складу са уређивачком политиком. Прикупља и 

обрађује вести и информације. Ради/снима, монтира и реализује извештаје, анкете и 

изјаве. Учествује у реализацији и монтажи снимљеног материјала. Припрема 

рубрике и вести за интернет страницу. Обавља  и друге послове из делокруга свога 

рада по налогу уредника и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР ВОДИТЕЉ 2 Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Припрема и води емисије, припрема вести, извештаје репортаже и друге прилоге у 

складу са уређивачко политиком. Прикупља и обрађује вести и информаије. Снима 

извештаје, анкете и изјаве. Учествује у реализацији и монтажи снимљеног 

материјала. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу уредника и 

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР ДОПИСНИК Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Организује и координира рад дописништва. У сарадњи са осталим дописницима 

координира на стварању заједничких емисија. Одговара за програмске садржаје 

свог дописништва одговорном уреднику. Обавља новинарске послове и води 

емисије. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  уредника и 

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР ДОПИСНИК 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

         4,10 

Припрема и реализује прилоге, извештаје и форме мањег обима у складу са 

уређивачком политиком. Прикупља и обрађује вести и информације. Снима 

извештаје, анкете и изјаве. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу уредника и координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВИНАР САРАДНИК Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,20 

Припрема и реализује прилоге једноставније структуре и форме и мањег обима у 

складу са уређивачком политиком. Прикупља и обрађује вести и информације. 

Припрема рубрике и вести за сајт и остале интернет странице. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу уредника.  

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ПРОДУЦЕНТ-ОРГАНИЗАТОР Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Израђује/одобрава план призводње програма уз координацију са претпостављеним. 

Одговоран је за буџет пројекта, спровођење техничких стандарда и рокове 

производње. Израђује периодичне планове производње програма на основу 

усвојених идеја, синопсиса, сценарија и стручних текстова за пројекте. Израђује 

извештаје о извршеној производњи пројеката. На основу усвојеног концепта 

извршава оперативну припрему, реализацију и финализацију појединачних 

пројеката, емисија и делова пројеката и емисија. По потреби обезбеђује екстерне 

приходе за пројекте (донатори/спонзори). Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу уредника и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ОРГАНИЗАТОР Извршилаца  

 

ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Ради по налогу продуцента и одговорног уредника. Брине о организационом и 

производном делу емисије. Непосредно учествује у припремању и реализацији 

емисије у организационом смислу, води рачуна о раду екипе која реализује емисију 

и координира њихов рад, остварује контакте, прибавља адресе и телефоне 

потенцијалних гостију, присуствује снимањима и монтажама материјала за 

емитовање и реализацију емисија, израда налога и извештаја различите природе, 

стара се о боравку гостију у емисијама, чува снимљене материјале према договору 

са уредником. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу уредника 

и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДОКУМЕНТАРИСТА Извршилаца  ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

Врши стручну обраду и селекцију емитованих програмских материјала и унос 

података у базе података и селектовање унесеног материјала по областима. Врши 

припрему и издавање неопходног материјала за потребе програма. Ради на стручној 

обради фото материјала. Врши претрагу база за потребе интерних корисника, као и 

њихову дистрибуцију. Врши одабир и предлаже материјале из архиве телевизије 

потребних за производњу програма. Обавља  и друге послове из делокруга свога 

рада по налогу уредника  и координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

САРАДНИК У 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,60 

Врши стручну обраду и селекцију емитованих програмских материјала и унос 

података у базе података и селектовање унесеног материјала по областима. Врши 

припрему и издавање неопходног материјала за потребе програма. Ради на стручној 

обради фото материјала. Врши претрагу база за потребе интерних корисника, као и 

њихова дистрибуција. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу 

уредника  и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

КООРДИНАТОР МАРКЕТИНГ 

ПРОЈЕКАТА 

Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

5,50 

Активно учествује у предлагању развоја и стратегије маркетинга, политике цена, 

дефинисању понуда и уговора са домаћим и међународним субјектима. Предлаже 

унапређење пословне сарадње. Извештава о реализацији пропагандних кампања. 

Прикупљање и анализа података о тржишном потенцијалу и развоју технологија у 

вези са експлоатацијом програмских садржаја и услуга. Координација између 

надлежних служби у оквиру ЈП по питању продукционих и финансијских 

сегмената. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу 

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Учествује у предлагањуи реализацији потписаних уговора, изради понуда и медија 

планова. Врши проверу и контролу емитовања спотова као и праћење реализације 

договорених медија планова. Прати реализацију уговорених компензација израда 

финансијских конструкција и предлога оптималних планова емитовања у оквирима 

оваквих аранжмана. Израђује налоге за архивирање спотова као и прибављање 

декларација. Комуницира са клијентима и потенцијалним клијентима. Припрема 

елементеза израду плана прихода. Активно учествује у креирању политике цена. 

Дефинише понуде и предлаже елементе уговора претпостављеном. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ПРОДУЦЕНТ МАРКЕТИНГА Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

           4,50 

Врши рализацију налога коминтената-пружање информација везаних за емитовање 

и садржај пропагандних порука, договор око реализације захтева коминтената, а у 

складу са важећом програмском шемом, договор око емитовања са урединицима, 

прикупљање и прибављање материјала потребног за реализацију програмских 

пројеката. Прегледадоспеле, већ готове ЕП поруке. Издаје налоге за фактурисање 

реализованих уговора.Асистира и помаже редитељу при реализацији 

маркетиншких делова емисије.Врши архивирање и ажурирање емитованих, 

текућих и нових програмских садржаја и материјала из домена комерцијалног 
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програма. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу 

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

КООРДИНАТОР СЕКТОРА 

ТЕХНИКЕ 

Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

5,50 

Одговоран је за организацију и координацију послова у служби у којој руководи. 

Организује и обавља послове на одржавању, подешавању и сервисиању техничке 

опреме. Активно учествује у монтажи нове опреме и прати њен рад. Даје 

оперативна упутства и подршку код експлоатације уређаја.  Прати резултате рада 

сваког појединца и оцењује их. Процењује употребљивост постојеће и учествује у 

предлагању набавке нове опреме и инструмената. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТЕХНИЧКО ВОЂСТВО Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,90 

Води техничку екипу у студију и РК, обезбеђује све предуслове за несметано 

одвијање процеса рада у току снимања или емитовања емисија из студија и РК, 

проверава уређаје који се користе у студију и РК, као и присуство свих сигнала 

неопходиних за снимање и емитовање, стално прати квалитет аудио и видео 

сигнала током емитовања или снимања у студију и РК. Подешава уређаје, редовно 

информише претпостављене о стању уређаја и система, као и о току процеса рада. 

Редовно се стручно усавршава и обучава за сложеније послове, учествује у писању 

упутстава за коришћење уређаја, предлаже мере за функцоналнији и оперативнији 

рад у студију и РК, организује рад на чишћењу и превентивном одржавању опреме. 

Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора сектора 

технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТЕХНИЧКО ВОЂСТВО 1 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Ангажован је на пословима вође екипа у студију и РК, стара се да буду обезбеђени 

сви предуслови за несметано одвијање процеса рада у току снимања и емитовања 

програма из режије, студија и РК. Проверава уређаје који се користе у режији, 

студију и РК. Редовно се стручно усавршава и обучава за сложеније послове, 

учествује у писању упутстава за коришћење уређаја, предлаже мере за 

функцоналнији и оперативнији рад у студију и РК, организује рад на чишћењу и 

превентивном одржавању опреме. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада 

по налогу  координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТЕХНИЧКО ВОЂСТВО 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,40 

Ангажован је на пословима вође екипа у студију и РК, стара се да буду обезбеђени 

сви предуслови за несметано одвијање процеса рада у току снимања и емитовања 
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програма из режије, студија и РК. Проверава уређаје који се користе у режији, 

студију и РК. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТЕХНИЧАР У 

МАГНЕТОСКОПУ 

Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Врши пребацивања видео и тонских материјала у одговарајуће формате за 

емитовање. Емитује порограм и прилоге са техничке опреме у студију и РК. 

Учествује у припреми, снимању и финализацији емисија. Пописује кадрове, 

секвенце, трајање, употребљиве и неупотребљиве дублове. Одговара за тачност 

свих података. Учествује на свим састанцима екипа за реализацију пројеката и 

емисија. Прикупља прилоге за сниамње и монтажу емисија.  По потреби учествује 

у монтажи емисија. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

СЕРВИСЕР КОМПЈУТЕРСКЕ 

ОПРЕМЕ 

Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Пружа подршку корисницима система, обавља интервентно и превентивно 

одржавање рачунара, остале техничке, компјутерске опреме и система. 

Инсталација, параметризација и подршка серверима. Примена дефинисаних 

процедура за заштиту опреме од неовлашћеног приступа и злоупотреба.  Обавља 

послове инсталације нове опеме и сеобе постојеће. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ГЛАВНИ 

СНИМАТЕЉ/КАМЕРМАН 

Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,90 

У фази припреме учествује у утрврђивању техничко продукционих услова, 

утрвђује техничке стандарде снимања слике, потребну технику и опрему за 

снимање слике. У фази снимања поставља светлосну поставку, позиционира 

камеру/камере. Снима самостално и руководи екипом сниматеља, утврђује све 

покрете камере/камера, начин и опрему за њихово извођење (кран, фар, стедикем). 

У фази постпродукције са редитељем прегледа материјале и утврђује квалитет.  

Главни сниматељ/камерман снима у складу са продукцијским захтевима а по 

правилима професије и усвојеним стандардима. Ради самостално или води екипу. 

Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора сектора 

технике.  

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

СНИМАТЕЉ/КАМЕРМАН Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

У фази припреме утврђује потребну технику и опрему за снимање слике. У фази 

снимања припрема објекат за снимање Позиционира камеру/камере и обавља 

снимање. Сниматељ/камерман снима слику у складу са продукцијским захтевима, а 
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по правилима професије и увојеним стандардима. У складу са захтевима 

претпостављених обавља и послове микромана и расветљивача. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

МОНТАЖЕР Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

У договору са редитељем реализатором, уредником, новинаром или самостално 

обавља аудио визуелну монтажу видео материјала, монтира слику и тон поштујући 

драматургију аудио и видео записа. Одговара за естетски, визуелни и аудио 

квалитет слике и тона.  Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

уредника и координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

МОНТАЖЕР 1 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

У договору са редитељем реализатором, уредником, новинаром обавља аудио 

визуелну монтажу видео материјала, монтира слику и тон поштујући драматургију 

аудио и видео записа. Одговара за естетски, визуелни и аудио квалитет слике и 

тона.  Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  уредника и 

координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

СНИМАТЕЉ/МОНТАЖЕР Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,40 

 

У фази припреме утврђује потребну технику и опрему за снимање слике. У фази 

снимања припрема објекат за снимање, позиционира камеру и обавља снимање. 

Сниматељ снима слику у складу са продукцијским захтевима, а по правилима 

професије и увојеним стандардима. У складу са захтевима претпостављених 

обавља и посао монтажера. У договору са редитељем, реализатором, уредником, 

новинаром или самостално обавља аудио визуелну монтажу видео материјала, 

монтира слику и тон поштујући драматургију аудио и видео записа. Одговара за 

естетски, визуелни и аудио квалитет слике и тона.  Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  уредника и координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

СНИМАТЕЉ/МОНТАЖЕР 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,10 

 

У фази припреме утврђује потребну технику и опрему за снимање слике. У фази 

снимања припрема објекат за снимање, позиционира камеру и обавља снимање. 

Сниматељ снима слику у складу са продукцијским захтевима, а по правилима 

професије и увојеним стандардима. У складу са захтевима претпостављених 

обавља и посао монтажера. У договору са уредником, новинаром обавља аудио 

визуелну монтажу видео материјала, монтира слику и тон поштујући драматургију 
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аудио и видео записа. Одговара за естетски, визуелни и аудио квалитет слике и 

тона.  Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  уредника и 

координатора сектора технике. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ВИДЕО МИКСЕР Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,20 

Ради на свим врстама програма у студију и РК. Извршава продукцијске захтеве као 

што су: вести, све врсте емисија, велики спектакли, фестивали, спортски преноси, 

преноси уживо свих врста програма, ради на дневном/информативном програму. 

Учествује у припреми емисије са продукционо техничком екипом. Припрема и 

реализује електронске трикове. Доноси одлуке о редоследу кадрова у емисијама са 

непредвидивим током, самостално или у консултацији са редитељем.  Препознаје и 

превазилази било које сметње ради лакшег рада и комуникације.  

Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора сектора 

технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ВИДЕО МИКСЕР-РЕДИТЕЉ Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

Учествује у обликовању пројеката у свим фазама рада, почев од тренутка 

програмске и уреничке одлуке за одређени пројекат па до његове потпуне 

реализаије. Ради на свим врстама програма у студију и РК. Извршава продукцијске 

захтеве као што су: вести, све врсте емисија, велики спектакли, фестивали, 

спортски преноси, преноси уживо свих врста програма, ради на 

дневном/информативном програму. Предлаже и усваја технолошко продукциона 

решења реализације пројекта. Формира и предочава уреднику редитељску 

концепцију пројекта. Учествује на драматуршкој обради сценарија. У сарадњи са 

продуценотм дефинише технолошке условекао и потребне термине 

постпродукције. Врши редитељску разраду емисије и израђује детаљну књигу 

снимања. У сарадњи са продукционом екипом усваја објекте и сценографију. 

Обавља пробе са извођачима, руководи креативним процесом снимања слике и 

звука и креативно руководи. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу  координатора сектора технике. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ГЛАВНИ ТОНАЦ Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Врши снимање говорних емисија у студију и на терену као и емитовање говорних 

емисија. Снимање звука мобилном техником (документарни програм, репортаже...). 

На основу програмских задатака врши избор аудио технике и прибора за рад. 

Контролише рад микрофона и аудио уређаја у току снимања или директног 

емитовања. Постављање и подешавање бежичних микрофонских система. Ради на 

миксети за озвучење простора у студију и на терену за потребе емисије. Ради 

реализацију сложенијих тв преноса. Ради на снимању свих музичких емисија и 
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реализацији и снимању директних преноса. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу  координатора сектора технике. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТОНАЦ Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,20 

Поставља микрофоне на одређена места и подешава њихове карактеристике, у 

договору са тонцем у студију или на терену.  Врши монтажу и демонтажу 

микрофона, микрофонских каблова (од извора звука до прикључне табле-

сплитера). Врши снимање говорних емисија у студију и на терену као и емитовање 

говорних емисија. Врши снимање звука мобилном техником (документарни 

програм, репортаже...). На основу програмских задатака врши избор аудио технике 

и прибора за рад.Ради на снимању свих музичких емисија и реализацији и снимању 

директних преноса. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора сектора технике. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДИЗАЈНЕР СВЕТЛА Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,10 

У припремној фази учествује у утврђивању продукционо техничких услова. 

Утврђује потребну технику за светлосну поставку, присуствује избору објеката и 

усвајању декора. У фази снимања самостално креира светлосну поставку користећи 

сва потребна и доступна светла. Сарађује са редитељем. Одговара за поштовање 

техничких норми и стандарда слике. Одређује радне задатке екипи расвете и 

заједно са екипом и самостално ради на преносу, утовару, истовару и 

постављањутехнике за расвету. Учествује у реализацији сценских ефеката. Обавља  

и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДИЗАЈНЕР СВЕТЛА-

ОДРЖАВАЊЕ 

Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,10 

Ради по налогу дизајнера светла или камермана. Ради на преносу, утовару и 

истовару расветне техникеи уређаја за напајање. По налогу претпостављеног 

монтира расветну технику, прибор, поставља енергетске линије и развод. 

Самостално монтира расвету и развод. За време снимања ради оперативну 

манипулацију расветним телима и корекције светлосне поставке. На објекту 

поправља ситније кварове које је могуће отклонити на лицу места. Брине о 

техничкој исправности и пријављује све кварове на уређајима. Самостално ради на 

мање сложеним емисијама у оквиру ЕНГ екипа или на дежурствима у студију. Ради 

на свим врстама снимања где је потребна расвета. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

РЕАЛИЗАТОР Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,20 

Припрема и реализује емисије по унапред утврђеним процедурама и стандардима у 

студију и на терену. Координира радом производне екипе. Припрема извођачке 

кошуљице и врши обраду документације и видео материјала за потребе емисија. 

Припрема кошуљице емисија за екипу која реализује емисију. Архивира кошуљице 

свих врста емисија у студију и на терену. Одговара за реализацију емисије. Обавља  

и друге послове из делокруга свога рада по налогу уреника и координатора сектора 

технике. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ-

ВОЂА СМЕНЕ 

Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,80 

Ради на обезбеђењу објеката, људи и технике ПЈ, у сменама. Контролише улазак у 

објекат запослених и других лица. Проверава уношење и изношење техничке 

опреме и других средстава и води детаљну евиденцију о наведеном. Чува кључеве 

службених просторија и аутомобила и издаје их радницима. Прави распоред рада у 

оквиру сектора обезбеђења и одговоран је за рад истог. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

Ради на обезбеђењу објеката, људи и технике ПЈ, у сменама. Контролише улазак у 

објекат запослених и других лица. Проверава уношење и изношење техничке 

опреме и других средстава и води детаљну евиденцију о наведеном. Чува кључеве 

службених просторија и аутомобила и издаје их радницима. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу  вође смене и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ШЕФ ВОЗНОГ ПАРКА Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Руководи, координира и организује рад запослених у возном парку. Предлаже обим 

и количину набавке резервних делова и потрошног материјала, предлаже слање 

возила на сервисирање. Води сервисну документацију возног парка и одговоран је 

за благовремено сервисирање и редовно одржавање возног парка. Контролише 

потрошњу горива, израђује извештаје о потрошњи горива и пређеној километражи, 

контролише и одговоран је за одржавање чистоће возног парка. Води рачуна, 

контролише и координира исправно вођење путне документације у свом одељењу. 

Предлаже начине уштеда и рационализације трошкова у свом одељењу. Обавља  и 

друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ВОЗАЧ Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

На основу издатог путног налога и требовања врши превоз људи, опреме и робе у 

дефинисаним роковима, одобреној километражи и норми потрошње горива за 

поверено возило. По потреби обавља доставу. Води рачуна о исправности, 

уредности и редовном одржавању повереног возила. Води исправну путну 

документацију и благовремено је доставља шефу возног парка.  Одговоран је за 

исправност возила за које је задужен. Обавља  и друге послове из делокруга свога 

рада по налогу  шефа возног парка. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

СТИЛИСТА Извршилаца  ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Врши одабир костима, реализује набавку и контролу пријема костима, формира 

фундус одеће. Стилиста врши одабир одеће, шминке и фризуре за сваког 

презентера у зависности од потреба програма. Обавља и друге послове из 

делокруга рада по налогу непосредног руководиоца. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ШМИНКЕР Извршилаца  ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Обавља припрему визуелног изгледа извођача у свим структурама ТВ продукције 

по налогу стилисте, а у складу са врстом и потребом емисије. Одржава и коригује 

шминку на сету или у студију. Врши избор и набавку шминкерског материјала. 

Обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу непосредног 

руководиоца. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР Извршилаца  ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Приступа визуелном осмишљавању анимације на основу утврђених стандарда. 

Дизајнер поред анимација осмишљава и самостално реализује елементе графичке 

обраде, као што су табеле, дијаграми, временске прогнозе, најаве програма... и 

уопште графичку опрему ТВ емисија. Током радног процеса анимације дизајнер 

тесно сарађује са аутором емисије како би се прецизирали идеја, форма, покрети, 

дизајн, боје, трајање и ефекти датог пројекта. На основу разраде свих елемената, 

дизајнер приступа визуелном осмишљавању и изради кадрова сваке сцене, бави се 

текстуалном припремом материјала. Преузимањем и припремањем за емитовање 

логотипа, маски и осталих графичких елемената. Обавља и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу непосредног руководиоца. 

 

 



Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП „Мрежа Мост“ 21 
 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

КООДИНАТОР ПЈ РАДИО– 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК  

Извршилаца  ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

6,30 

Организује и координира послове свих сектора ПЈ. Израђује оперативне планове, 

извештаје и анализе ПЈ и одговоран је за остваривање истих. Утврђује и предлаже 

директору ЈП распоред програма (програмску шему), координира осмишљавање 

нових емисија, одговаран је за садржај истих. Обавља најсложеније креативне 

послове из функција организације програма. Успоставља координацију програма са 

утврђеном програмском шемом. Предлаже награде и дисциплинске поступке. 

Контролише и потписује карнете за плате. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу  директора ЈП. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

УРЕДНИК Извршилаца  

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,80 

У складу са уређивачком политиком уређује емисије за које предлаже идеје.  

Осмишљава пројекте и акције. Обавља предистраживања за потребе емисије. 

Предлаже визуелно и аудио решење емисије. Пише сценарио, синопсис емисије, 

кошуљице и најаве. Учествује у монтажи и реализацији, координира, контролише и 

одговоран је за рад екипе. Контролише садржај емисије. Пише најаве за штампу и 

припрема све материјале за медијску презентацију емисија. По потреби води 

емисију и учествује у избору локација за снимање. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

УРЕДНИК 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Предлаже и реализује програмске садржаје. Предлаже садржај емисије и учествује 

у реализацији. Сарађује са учесницима у стварању емисије. Пише кошуљицу и 

најаву емисије.  Учествује у монтажи и реализацији емисије.  По потреби води 

емисију.  Учествује у избору локација за снимање прилога. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

НОВИНАР УРЕДНИК Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,70 

Предлаже концепт емисије у складу са уређивачком политиком. Припрема 

програмске садржаје. Сарађује на осмишљавању садржаја емисије. Координира и 

сарађује са учесницима у стварању емисије. Пише сценарио, синопсис, кошуљицу 

и најаве. Учествује у изради прилога и комплатеног садржаја емисије. По потреби 

води емисију.  Учествује у монтажи и реализацији. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

МУЗИЧКИ УРЕДНИК 2 Извршилаца 

 

ВСС/ВШС 

 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Уређује, припрема и води емисије музичког садржаја. Прати и коментарише све 

музичке догађаје. Прави прилоге за програм, ауторске текстове о музичким 

догађајима из прошлости и инфорамције из савременог музичког живота. 

Предлаже ауторске емисије-избор тема, текст, разговор са гостима, представљање 

нових извођачких имена. Учествује у организовању директних преноса и приказа 

концерата, обезбеђује размену материјала. Избор музике, вођење емисије живо, 

монтажа прилога. По потреби снима емисије на терену. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

МУЗИЧКИ УРЕДНИК 3 Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Истражује, прикупља стилски и жанровски класификује и уређује музички саржај 

са музичким уредником. Контактира са музичким извођачима и гостима, учествује 

у продукцији, постпродукцији и синхронизацији, обезбеђује материјал, води 

евиденцију о емитованој музици и доставља податке музичком уреднику. Обавља  

и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

НОВИНАР ВОДИТЕЉ 2 Извршилаца 

 

ВШС/ССС 

 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Припрема и води емисије, припрема вести, извештаје репортаже и друге прилоге у 

складу са уређивачком политиком. Прикупља и обрађује вести и информације. 

Снима извештаје, анкете и изјаве. Учествује у реализацији и монтажи снимљеног 

материјала. Припрема рубрике и вести за објављивање на интернет странама. 

Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

НОВИНАР САРАДНИК 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС 

 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Припрема и реализује прилоге једноставније структуре и форме и мањег обима у 

складу са уређивачком политиком. Прикупља и обрађује вести и информације. 

Ради/снима извештаје, анкете и изјаве.Припрема рубрике и вести за сајт и остале 

интернет странице. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ОРГАНИЗАТОР Извршилаца  

 

ССС 

 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Ради по налогу продуцента и одговорног уредника. Брине о организационом и 

производном делу емисије. Непосредно учествује у припремању и реализацији 

емисије у организационом смислу, води рачуна о раду екипе која реализује емисију 



Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП „Мрежа Мост“ 23 
 

и координира њихов рад, остварује контакте, прибавља адресе и телефоне 

потенцијалних гостију, присуствује снимањима и монтажама материјала за 

емитовање и реализацију емисија, израда налога и извештаја различите природе, 

стара се о боравку гостију у емисијама, чува снимљене материјале према договору 

са уредником. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ОРГАНИЗАТОР 1 Извршилаца 

 

ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

Ради по налогу продуцента. На основу усвојеног концепта извршава оперативну 

припрему, реализацију и финализацију појединачних пројеката на основу 

инструкција продуцента. Планској служви доставља техничко продукционе 

потребе. Координира радом екипе реализације. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ.   

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,30 

Учествује у предлагању и реализацији потписаних уговора, изради понуда и медија 

планова. Врши проверу и контролу емитовања спотова као и праћење реализације 

договорених медија планова. Прати реализацију уговорених компензација израда 

финансијских конструкција и предлога оптималних планова емитовања у оквирима 

оваквих аранжмана. Израђује налоге за архивирање спотова као и прибављање 

декларација. Комуницира са клијентима и потенцијалним клијентима. Припрема 

елементе за израду плана прихода. Активно учествује у креирању политике цена. 

Дефинише понуде и предлаже елементе уговора претпостављеном. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

РЕФЕРЕНТ ЗА МАРКЕТИНГ Извршилаца 

 

 

ССС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Израда понуда и медија планова. Диспонирање емитовања у складу са уговореним 

условима. Провера и контрола емитовања рекламних спотова као и праћење 

реализације медија планова. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу  координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

САРАДНИК У МАРКЕТИНГУ Извршилаца  

 

 

ССС 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

Контактира са агенцијама и осталим корисницима услуга. Самостално обавља 

економско-финансијске и административно-техничке послове. Врши евиденцију и 

обраду документације. Рад са странкама. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу  координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

КООРДИНАТОР СЕКТОРА 

ТЕХНИКЕ 2 

Извршилаца 

 

ВСС/ВШС 

 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

5,00 

Организује и обавља послове на одржавању, подешавању и сервисиању техничке 

опреме. Активно учествује у монтажи нове опреме и прати њен рад. Даје 

оперативна упутства и подршку код експлоатације уређаја. Процењује 

употребљивост постојеће и учествује у прелагању набавке нове опреме и 

инструмената. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ТЕХНИЧКО ВОЂСТВО 1 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Надгледа, сервисира, поправља и одржава уређаје и технику. Врши мерње и давање 

потребних података. Локализује и отклања кварове на уређајима. Редовна контрола 

технике. Давање идејног решења при монтажи. Монтажа нових уређаја. Контрола и 

уходавање нових технологија. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ТЕХНИЧКО ВОЂСТВО 3 Извршилаца 

 

ВШС/ССС 

 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Надгледа, сервисира, поправља и одржава уређаје и технику. Редовна контрола 

технике. Монтажа нових уређаја. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада 

по налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

СНИМАТЕЉ 2 Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

         4,00 

Сниматељ снима слику у складу са продукцијским захтевима, а по правилима 

професије и усвојеним стандардима.У фази припреме утврђује потребну технику и 

опрему за снимање слике. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по 

налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ.   

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

МОНТАЖЕР 1 Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,10 

У договору са редитељем реализатором, уредником, новинаром обавља аудио 

визуелну монтажу видео материјала. Монтира слику и тон поштујући драматургију 

аудио и видео записа. Одговара за естетски, визуелни и аудио квалитет слике и 

тона.  Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора 

сектора технике и координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

МОНТАЖЕР 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,00 

Монтира слику и тон поштујући драматургију аудио и видео записа. Одговара за 

естетски, визуелни и аудио квалитет слике и тона.  Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ВИДЕО МИКСЕР 2 Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

          4,00 

Извршава продукцијске захтеве као што су: вести, велики спектакли, фестивали, 

спортски преноси, уживо преноси свих врста емисија. Препознаје и превазилази 

било које сметње ради лакшег рада и комуникације. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ГЛАВНИ ТОНАЦ Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Снимање говорних емисија у студију и на терену као и емитовање говорних 

емисија. Снимање звука мобилном техником (документарни програм, репортаже...). 

На основу програмских задатака врши избор аудио технике и прибора за рад. 

Контролише рад микрофона и аудио уређаја у току снимања или директог 

емитовања. Постављање и подешаваље бежичних микрофонских система. Рад на 

миксети за озвучење простора у студију и на терену за потребе емисије. Рад на 

реализацији сложенијих тв преноса. Рад на снимању свих музичких емисија и 

реализацији и снимању директних преноса. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

СНИМАТЕЉ ТОНА Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

Обавља снимање говорних емисија у студију и на терену. Врши емитовање 

говорних емисија мање сложености иснимање звука мобилном техником. 

Контролише рад микрофона и аудио уређаја током снимања и емитовања.  Ради на 

миксети за озвучење простора у студију и на терену за потребе емисије. Врши унос 

аудио материјала у нелинеарне монтаже. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

МИКСЕР ТОНА Извршилаца  

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,80 

Ради по плану смена, реализује снимљене и живе емисије, емитује музичке 

садржаје по утврђеним топ листама и са водитељем или уредником прави распоред 

укључења са спољних пунктова и тренутно донетих записа са свих носача звука. Са 

уредницима осмишљава реализацију сложених емисија и других контакт емисија. 
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Проверава коректност долазећих сигнала. Контролише програм који емитује и 

архивира. Стара се о техничким уређајима које користи. Обавља  и друге послове 

из делокруга свога рада по налогу  координатора сектора технике и координатора 

ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ГЛАВНИ РЕАЛИЗАТОР Извршилаца 

 

ВСС/ВШС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,50 

Припрема и реализује емисије по унапред утврђеним процедурама и стандардима у 

студију и на терену. Координира радом производне екипе. Припрема извођачке 

кошуљице и врши обраду документације и видео материјала за потребе емисија. 

Одговара за реализацију емисије. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада 

по налогу  координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

РЕАЛИЗАТОР  Извршилаца 

 

ВШС/ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,20 

Припрема емисије за потребе редакције. Обавља помоћне, креативне послове из 

области реализације. Помоћнепосредном руководиоцу у продукцији и контроли 

производне екипе. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ТЕХНИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ Извршилаца 

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

Врши превентивно и текуће одржавање опреме. Обавља механичка и електронска 

подешавања уређаја. Учествује у монтажи уређаја. Редовно контролише стање 

уређаја у оквиру задужења. Води евиденцију о поправци уређаја и утрошеног 

материјала. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора сектора технике и координатора ПЈ. 

 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ШЕФ ОБЕЗБЕЂЕЊА Извршилаца 

 

ССС КОЕФИЦИЈЕНТ 

4,10 

Ради на обезбеђењу објеката, људи и технике ПЈ и на локацијама репетитора, у 

сменама. Контролише улазак у објекат запослених и других лица. Проверава 

уношење и изношење техничке опреме и других средстава и води детаљну 

евиденцију о наведеном. Чува кључеве службених просторија и аутомобила и 

издаје их радницима. Редовно обилази локације на којима се налази опрема ПЈ и 

израђује извештај о стању безбедности. Прави распоред рада у оквиру сектора 

обезбеђења и одговоран је за рад истог. Обавља  и друге послове из делокруга 

свога рада по налогу  координатора ПЈ. 
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JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ 

ВОЂА СМЕНЕ 

Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

          3,80 

Ради на обезбеђењу објеката, људи и технике ПЈ, у сменама. Контролише улазак у 

објекат запослених и других лица. Проверава уношење и изношење техничке 

опреме и других средстава и води детаљну евиденцију о наведеном. Чува кључеве 

службених просторија и аутомобила и издаје их радницима. Прави распоред рада у 

оквиру сектора обезбеђења и одговоран је за рад истог. Обавља  и друге послове из 

делокруга свога рада по налогу  шефа обезбеђења. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

Ради на обезбеђењу објеката, људи и технике ПЈ, у сменама. Контролише улазак у 

објекат запослених и других лица. Проверава уношење и изношење техничке 

опреме и других средстава и води детаљну евиденцију о наведеном. Чува кључеве 

службених просторија и аутомобила и издаје их радницима. Обавља  и друге 

послове из делокруга свога рада по налогу  шефа обезбеђења. 

 

JП МРЕЖА МОСТ РАДИО 

ВОЗАЧ Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,60 

На основу издатог путног налога и требовања врши превоз људи, опреме и робе у 

дефинисаним роковима, одобреној километражи и норми потрошње горива за 

поверено возило. По потреби обавља доставу. Води рачуна о исправности, 

уредности и редовном одржавању повереног возила. Води исправну путну 

документацију и благовремено је доставља непосредном руководиоцу. Одговоран 

је за исправност и документацију возила за које је задужен (регистрација, технички 

преглед и др.) Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  

координатора ПЈ. 

 

JП МРЕЖА МОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА 

АУТОМЕХАНИЧАР Извршилаца  

 

ССС/КВ КОЕФИЦИЈЕНТ 

3,80 

Врши дијагностику кварова и обавља оправке и на терену. Требује делове у 

договору са непосредним руководиоцем, парафира требовања, подноси извештај о 

утрошку резервних делова и потрошног материјала. Одговоран је за исправност 

возила. Обавља  и друге послове из делокруга свога рада по налогу  координатора 

ПЈ.  

 

 

Члан 8. 

 

 За све што није регулисано овим Правилником примењују се одговарајуће 

одредбе Закона о раду и Правилника о раду ЈП „МРЕЖА-МОСТ“. 



·. 

~:IJiau 9. 

l13MeHe 11 .nonyHe osor f1pas1111H11Ka spuie ce Ha Ha1.J11H 11 no nocTynKy 
yTspljeH11M 3a 1-beroso ,noHowel-be. 

"'LJJiaH 11. 

Osaj f1pas1111H11K cTyna Ha cH,ary ocMor ,naHa o.n ,naHa 06jasJb11Bal-ba Ha ornacHoj 
rn61111 JCT ,,MPE>KA-MOCT". 

CTynal-beM Ha cHary osor IIpas1111H11Ka, npeTxo,nH11 onwT11 aKT nocno.nasu,a 

Koj11M je yrnpljeHa yuyTpawl-ba opraH113au,11ja 11 c11cTeMaT113au.11ja nocnosa, o.n 
11.12.2015. ro.n11ue, Kao 11 113Meue IIpas1111u11Ka o.n 16.12.2016. 11 01.08.2017. ro.n11ue, 
npecrnjy .na sa)l<e. 

Dpas1111u11K o YHYTpawlboj oprau113au,11j1111 rnCTeMaT113au,11j11 noc11osa JD ,,Mpe)l{a MoCT" 28 


