
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 
У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ                        

 
 

Руководеће радно место ван унутрашњих јединица  

 
ПОДСЕКРЕТАР (1) Члан 17.  

Извршилачкo раднo местo ван унутрашњих јединица  

 
1. Виши референт - технички секретар (1) Члан 18. 

 

 
 
 

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВО 

 
СЕКТОР ЗА БОРАЧКУ И 

ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ, 
ЗАШТИТУ ЦИВИЛНИХ 

ИНВАЛИДА РАТА И 

САРАДЊУ СА 
ИНВАЛИДНО-

ХУМАНИТАРНИМ 
УДРУЖЕЊИМА 

СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ 
 ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ 

 
 

СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ 
НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ 
И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
АНАЛИЗЕ, 
ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ  

 

1.Помоћник покрајинског 
секретара за здравство 
(1) 
Члан 36. 
 
 

1. Помоћник покрајинског 
секретара за борачку и 
инвалидску заштиту , 
заштиту цив. инвалида 
рата и сарадњу са 
инвалидским и социјално-
хуманитарним удружењима 
(1) 
 Члан  43. 

1. Помоћник покрајинског 
секретара за социјалну 
политику и демографију (1) 
 Члан 48.  
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 
И КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 
САНИТАРНОГ НАДЗОРА И 
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 
 
 

1.Самостални стручни 
сарадник I - начелник 
одељења за опште и 
заједничке послове  (1)  
Члан 21. 
 

 

1.Самостални 
стручни 
сарадник II- 
начелник 
одељења (1)  

Члан 28. 

 

1. Помоћник покрајинског 
секретара  за санитарни надзор и 
јавно здравље(1)  
Члан 64. 
 
 

2.Самостални стручни 

сарадник I за област 

здравства (1)  
Члан 37.  
 
 

2. Самостални стручни 
сарадник I за борачку и 
инвалидску заштиту и 
заштиту цивилних 
инвалида рата (1)  
Члан 44. 
 
  

2. Самостални стручни 

сарадник I за студијско 
аналитичке послове у 
области социјалне политике и 
демографије (1)  
Члан 49. 
 

 

2. Самостални стручни сарадник I 
начелник Одељења (1)  
Члан 65. 
 
*****************************  

2. Самостални стручни 
сарадник I за 
материјално - 
финансијске послове 
(1) Члан 22. 
 

2.Самостални 
стручни 
сарадник II- за 
послове израде 
пројектних 
документација, 
развој и 
координацију 

пројеката (1) Члан 

29.  

3.Самостални стручни 

сарадник I за буџет и 

здравствено осигурање 
(1) Члан 38.  
 
 

3. Самостални стручни 
сарадник II за борачку и 
инвалидску заштиту и 
заштиту цивилних 
инвалида рата (3)  
Члан 45.  
 
 

3. Самостални стручни 
сарадник I за нормативно 
правне и стручне послове 
правне заштите породице 
старатељства и социјалне 
заштите (1) Члан 50.  
 
 

3. Самостални стручни сарадник II 
за надзор над заштом 
становништва од заразних болести 
(1)  
Члан 66. 
 
 

3. Самостални стручни 
сарадник II за 
материјално-
финансијске послове 
(1) Члан 23. 
 

3.самостални 
стручни 
сарадник за 
послове израде 
пројектних 
документација, 
развој и 
координацију 
пројеката (1)  



Члан 30.  
 
 

4.Самостални стручни 
сарадник I за економско 
финансијске послове (1) 
Члан 39. 
 

 

4.самостални стручни 
сарадник I за послове 
сарадње са инвалидским и 
социјално-хуманитарним 
удружењима (1)  

Члан 46. 
 
********************* 
 

4. Самостални стручни 
сарадник II за област правне 
заштите породице, 
старатељства и социјалне 
заштите (1) 

Члан 51.  
 
 

4. Самостални стручни сарадник II 
за надзор над јавним 
водоснабдевањем (1)  
Члан 67. 

 

4. стручни сарадник 
за информатичке 
послове (1) чл. 24. 
 

4. Самостални 
стручни 
сарадник за 
оперативно-
стручне послове, 

анализу и 
праћење стања и 
послове израде 
пројектних 
документација(1) 
Члан 31. 

5.Самостални стручни 
сарадник II за економско 
финансијске послове (1) 
Члан 40. 
 
 

5. Самостални стручни 
сарадник II за 
финансијскo-материјалне 
послове(1) Члан 47. 
 
 

5. Самостални стручни 
сарадник II за нормативно 
правне и стручне послове у 
области социјалне заштите 
(1) 
 Члан 52. 
 
 

5. Самостални стручни сарадник II 
за надзор над здравственом  
исправности живот.намир. и 
предмета опште употребе (1)  
Члан 68. 
 
 

5. Виши референт за 
административне 
послове(1) Члан 25. 
 
 

5. Сарадник за 
послове израде 
пројектних 
документација, 
развој и 
координацију 
пројеката (1) 
Члан 32.  

6.Виши референт за 
административне послове 
(1) Члан 41.  
 
 

 6. Самостални стручни 
сарадник за стручне послове 
у области правне заштите 
породице, старатељства и 
социјалне заштите (1)  
Члан 53. 

6. Самостални стручни сарадник II 
за нормативно правне послове (1)  
Члан 69. 
 

6. Виши референт за 
административне  
послове (1) Члан 26. 
 
 

6. Виши 
референт за 
стручно 
оперативне 
послове и 
комуникацију са 
средствима 
јавног 
информисања(1)  
Члан 33. 

  7. Виши стручни сарадник за 
нормативно правне и управно 
надзорне послове за 
социјалну заштиту и 
социјалну сигурност грађана 
(1)  
Члан 54.  

7. Стручни сарадник за 
информатичке послове и послове 
одржавања корисничких 
апликација  (1)  
Члан 70.  
 
 

 7. Виши 
референт за 
информатичке 
послове (1) Члан 
34.  
 

  8. Стручни сарадник за 
нормативно правне и управно 
надзорне послове за 
социјалну заштиту и 
социјалну сигурност грађана 
(1 на неодређено) 
Члан 55.  

8. Виши референт за 
административне  послове (1)  
Члан 71.  
 
 

                                                                                                                                     

9. приправник (1 на 
одређено) 
Члан. 56 



  10. Виши референт за 
административне послове (1)  
Члан 57. 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ У  НОВОМ САДУ 
 

 

 

 

  ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

10. Самостални стручни 
сарадник II- инспектор 
социјалне заштите 
руководилац групе (1)  
Члан 58. 
 
 

1. самостални стручни сарадник II 
– начелник одељења (1) 
Члан 73. 

2. Самостални стручни сарадник II 
– санитарни инспектор (2)  
Члан 75. 
3. самостални стручни сарадник – 
санитарни инспектор (7)  
Члан 76. 
 4. виши стручни сарадник – 
санитарни инспектор (9) 
Члан 77. 

 
 

 

  11. Самостални стручни 
сарадник II- инспектор 
социјалне заштите (1)  
Члан 59. 

ОДЕЉЕЊЕ У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ 
 

  

  12. Самостални стручни 
сарадник за област социјалне 
заштите- инспектор 
социјалне заштите (1)  
Члан 60.  
 
 

 
1. самостални стручни сарадни II 
– начелник одељења (1) 
Члан 73. 
2. Самостални стручни сарадник – 
санитарни инспектор (2) 
Члан 76. 
3. Виши стручни сарадник – 
санитарни инспектор (3)  
Члан 77. 

  

  13. Самостални стручни 

сарадник I за управно 

надзорне послове у области 
друштвене бриге о деци (1)  
Члан 61. 

ОДЕЉЕЊЕ У СУБОТИЦИ 
 

  

  14. Самостални стручни 
сарадник II за демографију 
(1)   
Члан 62. 
 
 

1. самостални стручни сарадник II 
– начелник одељења (1) 
Члан 73. 
2. самостални стручни сарадник-  
санитарни инспектор (2)  
Члан 76. 
3. виши стручни сарадник-  
санитарни инспектор 
(3 ) 
Члан 77. 
4. стручни сарадник-санитарни 
инспектор (1)  
Члан 78. 

  

  15. Виши стручни сарадник 
из области дечијег додатка 

ОДЕЉЕЊЕ  У СОМБОРУ 
 

  



(1)  
Члан 63. 

   
 

1. самостални стручни сарадни II 
– начелник одељења (1) 
Члан 73. 
2. виши стручни сарадник –  
санитарни инспектор (4) 
Члан 77. 

3. виши референт (2)  
Члан 79. 

  

   ОДЕЉЕЊЕ  У  ЗРЕЊАНИНУ   

    
 

1. самостални стручни сарадник II 
– начелник одељења (1) 
Члан 73. 
2. Самостални стручни сарадник – 
санитарни инспектор (5) 
Члан 76. 
3. Виши стручни сарадник – 
санитарни инспектор (3)  
Члан 77. 

  

   ОДСЕК У КИКИНДИ   

   1. самостални стручни сарадник II 
– шеф одсека (1) 

Члан 74. 
2. Самостални стручни сарадник – 
санитарни инспектор (2) 
Члан 76. 
 3. Виши стручни сарадник – 
санитарни инспектор (1) 
Члан 77. 

  

   ОДСЕК  У  ПАНЧЕВУ   

   1. самостални стручни сарадник II 
– шеф одсека (1) 
Члан 74. 
2. Самостални стручни сарадник – 
санитарни инспектор (1) 
Члан 76. 
3. Виши стручни сарадник – 
санитарни инспектор (2)  
Члан 77. 
4. Виши референт (1) 
Члан 79. 

  

 


