На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, и
75/2014) и члана 28. став 1. тачка 12) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за
развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП
Косово и Метохија „МРЕЖА-МОСТ“ („Сл. гласник РС“, бр. 91/2016), в.д. директора ЈП „МрежаМост“доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ БЕОГРАД
(Правилник ступио на снагу 22.12.2015.)
Члан 1.
Мења се члан 6. став 2. тако да гласи:
За сваки посао утврђен је коефицијент за израчунавање основне зараде, у складу са
критеријумима из члана 30. Правилника о раду ЈП „Мрежа-Мост“, број 10-1235, који је ступио
на снагу 11.11.2016. године.
Члан 2.
Систематизују се нови послови, и то:

JП МРЕЖА МОСТ
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Извршилаца

ДИРЕКЦИЈА
ВСС

КОЕФИЦИЈЕНТ

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
ПРОДУЦЕНТ

Извршилаца

ТЕЛЕВИЗИЈА
ВСС/ВШС
КОЕФИЦИЈЕНТ

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.

JП МРЕЖА МОСТ
ДОКУМЕНТАРИСТА

Извршилаца

ТЕЛЕВИЗИЈА
ВСС/ВШС
КОЕФИЦИЈЕНТ

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.

JП МРЕЖА МОСТ
СТИЛИСТА

Извршилаца

ТЕЛЕВИЗИЈА
ВШС/ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

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
ШМИНКЕР

Извршилаца

ТЕЛЕВИЗИЈА
ВШС/ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

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
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

Извршилаца

ТЕЛЕВИЗИЈА
ВШС/ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

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.

JП МРЕЖА МОСТ
СПРЕМАЧИЦА

ДИРЕКЦИЈА/ТЕЛЕВИЗИЈА/РАДИО
Извршилаца
НСС/ССС
КОЕФИЦИЈЕНТ

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.

Члан 3.
Измене и допуне овог Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли ЈП „МРЕЖА-МОСТ“.

ЈП „МРЕЖА-МОСТ“
в.д. директора
Слађана Иванчевић

