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На пснпву шл. 30. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени лист 
АПВ" бр. 37/14 и 54/14 - др. прппис) и шлана 21. Ппкрајинске уредбе п утврђиваоу зваоа и 
занимаоа заппслених у ппкрајинским прганима и п нашелима за унутращоу прганизацију и 
систематизацију радних места у ппкрајинским прганима ("Службени лист АПВ", бр. 24/12, 35/12, 
16/14 и 40/14, 1/15 и 20/15), ппкрајинска секретарка за сппрт и пмладину дпнпси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
п унутращопј прганизацији и систематизацији 

радних места у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину 
 

I УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  

Пвим правилникпм се утврђује унутращоа прганизација Ппкрајинскпг секретаријата за 
сппрт и пмладину (у даљем тексту: Секретаријат), унутращое јединице и ппслпви кпји се у оима 
пбављају, нашин рукпвпђеоа унутращоим јединицама, укупан брпј радних места у Секретаријату, 
назив и ппис ппслпва за свакп раднп местп и брпј изврщилаца, услпви за пбављаое ппслпва за 
свакп раднп местп, врщи се разврставаое радних места у зваоа и друга питаоа кпја се пднпсе на 
рад и прганизацију Секретаријата. 
 

Члан 2. 
 

Све именице кпје се у пвпм правилнику кпристе у мущкпм рпду, а имају и женски рпд, 
ппдразумевају и истпвременп пбухватају исте именице у женскпм рпду. 

Именице кпје пзнашавају службене ппзиције и функције кпристе се у пблику кпји изражава 
ппл лица кпје је оихпв нпсилац.  

 
II УНУТРАШОА ПРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 3. 

 
 Унутращоа прганизација садржи: щематски приказ унутращое прганизације Секретаријата 
са укупним брпјем систематизпваних радних места, укупним брпјем систематизпваних заппслених  
лица у свакпј унутращопј јединици, делпкруг унутращоих јединица, рукпвпђеое унутращоим 
јединицама, пвлащћеое и пдгпвпрнпсти рукпвпдилаца унутращоих јединица. 

 
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШОЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ (Прилпг 1.) 

 
Члан 4. 

 

У Секретаријату се кап пснпвне унутращое јединице пбразујe пет сектпра: 

1. Сектпр за прпписе и ппщте ппслпве; 

2. Сектпр за сппрт и инспекцијски надзпр; 

3. Сектпр за пмладину; 

4. Сектпр за прпјекте и кпмуникацију; 

5. Сектпр за међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма; 
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ДЕЛПКРУГ УНУТРАШОИХ ЈЕДИНИЦА 

 
Члан 5. 

 

У Сектпру за прпписе и ппщте ппслпве пбављају се нпрмативнп-правни и студијскп-
аналитишки ппслпви кпји се пднпсе на припрему аката за Скупщтину AП Впјвпдине,  Ппкрајинску 
владу и аката из  надлежнпсти  Секретаријата у пбластима сппрта и пмладине; пбављају се 
ппслпви израде ппјединашних аката (угпвпра и других аката у вези са захтевима кприсника 
бучетских средстава); ппщте правни и административни ппслпви из делпкруга  Секретаријата; 
пстварује се сарадоа са републишким прганима, прганима ппкрајинске управе и прганима 
јединица лпкалне сампуправе и други ппслпви из пбласти ппщте управе.  

   

Члан 6. 
  

Сектпр за сппрт и инспекцијски надзпр пбавља следеће ппслпве: пбезбеђује пствариваое 
пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта; утврђује испуоенпст  услпва за пбављаое сппртских 
делатнпсти прганизација у пбласти сппрта са теритприје Ппкрајине; утврђује испуоенпст услпва  
за кприщћеое јавних сппртских терена;  утврђује испуоенпст услпва за прганизпваое сппртских 
приредби на теритприји Ппкрајине; утврђује пбјекте пд интереса за Ппкрајину и мерила за дпделу 
бучетских средстава за оихпву изградоу, пдржаваое и ппремаое; утврђује предлпге прпграма 
међунарпдних сппртских такмишеоа пд интереса за Ппкрајину; утврђује мере и активнпсти за 
прпмпцију и ппдстицаое бављеоа грађана сппртпм, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба са 
инвалидитетпм на теритприји Ппкрајине; утврђује предлпге за награђиваое и признаоа за 
ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју сппрта у Ппкрајини; утврђује предлпге за 
стипендије младим перспективним сппртистима из Ппкрајине; путем сппртских инспектпра 
пбавља надзпр над спрпвпђеоем Закпна п сппрту и других прпписа из пбласти сппрта; впди 
евиденције у пбласти сппрта и друге ппслпве из пбласти сппрта. 
 
              У сектпру сппрта и инспекцијскпг надзпра уже унутращое јединице су: 
 

 Пдсек за щкплски сппрт; 
 

 Група за инспекцијски надзпр 
 

Члан 7. 
 

Сектпр за пмладину пбавља следеће ппслпве: предлаже мере и активнпсти за 
пбезбеђиваое услпва за ушещће младих у изради и спрпвпђеоу Акципнпг плана за младе; 
предлаже мере за ппдстицаое младих да активнп ушествују у друщтвеним тпкпвима крпз 
афирмацију и ппдрщку пмладинских активнпсти у Ппкрајини; предлаже мере и активнпсти за 
ппдстицаое удружеоа младих, удружеоа за младе и устанпва за младе да ушествују у 
спрпвпђеоу пмладинске пплитике, крпз укљушиваое изградое капацитета удружеоа младих на 
теритприји Ппкрајине; предлаже прганизацију пбука, семинара, кпнференција и манифестација из 
пбласти пмладинске пплитике кпји су пд ппсебнпг интереса за Ппкрајину; стара се и прати рад 
пснпвних и средоих щкпла у Ппкрајини у циљу награђиваоа најуспещнијих дарпвитих ушеника 
кпји су ппстигли врхунске резултате на такмишеоима у земљи и инпстранству у пбласти науке, 
технике, уметнпсти и сппрта; предлаже мере и активнпсти за спрпвпђеое Акципнпг плана 
пплитике за младе на теритприји АП Впјвпдине; припрема Инфпрмацију п имплемантацији и 
пдрживпсти Акципнпг плана пплитике за младе у АП Впјвпдини; врщи анализе п пптребама 
унапређеоа пплпжаја младих у АП Впјвпдини; пдржава интернет странице Секретаријата и 
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ажурира инфпрмација п раду Секретаријата и друге ппслпве у пбаластима у  вези са интереспм 
младих.  

Члан 8. 
 
Сектпр за прпјекте и кпмуникацију пбавља следеће ппслпве: кппрдинира и спрпвпди 

мере и активнпсти за пбезбеђиваое услпва за ушещће младих у изради и спрпвпђеоу Акципнпг 
плана за младе крпз прпјекте, пднпснп кпнкурсе из делпкруга Секретаријата; кппрдинира 
ппдстицаое младих да активнп ушествују у друщтвеним тпкпвима крпз ппдрщку прпјектима 
пмладинских активнпсти у Ппкрајини; кппрдинира и спрпвпди мере и активнпсти за ппдстицаое 
удружеоа младих, удружеоа за младе и устанпва за младе да ушествују у спрпвпђеоу пмладинске 
пплитике; кппрдинира прганизацију пбука, семинара, кпнференција и манифестација из пбласти 
пмладинске пплитике кпји су пд ппсебнпг интереса за Ппкрајину; планира, припрема и стара се п 
примени Плана кпмуникације Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину; прганизује и 
кппрдинира кпмуникацију са јавнпщћу у вези са активнпстима Секретаријата; пружа инфпрмације 
пд јавнпг знашаја из надлежнпсти Секретаријата; прганизује и кппрдинира израду, щтампу и 
дистрибуцију публикација и других инфпрмативних и прпмптивних садржаја Секретаријата. 

 
      У Сектпру за прпјекте и кпмуникацију унутращоа јединица је 

 

 Пдсек за материјалнп финансијске ппслпве  
 

Члан 9. 
 

        Сектпр за међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма пбавља следеће ппслпве: пстварује 
и унапређује међурегипналну сарадоу у пбластима из делпкруга Секретаријата; кппрдинира и 
усклађује активнпсти са другим ппкрајинским прганима у вези са пствариваоем међурегипналне 
сарадое у пбластима сппрта и пмладине; припрема струшне платфпрме за састанке са 
представницима међунарпдних прганизација и регија у пквиру међурегипналне сарадое из 
делпкруга Секретаријата и АП Впјвпдине; кппрдинира и прганизује припреме за ушещће 
Секретратијата на међунарадпрним кпнференцијама и скуппвима; ради на пбезбеђиваоу 
дпнатпрске и експертске ппдрщке у прпцесу унапређеоа сппртске и пмладинске пплитике у АП 
Впјвпдини; кппрдинира планираое, спрпвпђеое и праћеое Прпграма из делпкруга Секретаријата.   
 
 

РУКПВПЂЕОЕ УНУТРАШОИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 
Члан 10. 

 
 Ппкрајински секретар за сппрт и пмладину (у даљем тексту: ппкрајински секретар) 
рукпвпди Секретаријатпм. 

Ппкрајински секретар представља Секретаријат, прганизује и пбезбеђује пбављаое 
ппслпва на ефикасан нашин, дпнпси акта за кпја је пвлащћен и пдлушује п правима, дужнпстима и 
пдгпвпрнпстима заппслених. 

Члан 11. 
 

Ппкрајински секретар мпже имати заменика кпји га замеоује и ппмаже у пквиру 
пвлащћеоа кпја му пн пдреди. 

У слушају дуже спрешенпсти ппкрајинскпг секретара, щтп треба да кпнстатује Ппкрајинска 
влада, заменик замеоује пдсутнпг ппкрајинскпг секретара и има сва пвлащћеоа ппкрајинскпг 
секретара. 
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Ппкрајински секретар мпже пвластити заменика ппкрајинскпг секретара да присуствује и 
ушествује у раду на седницама Ппкрајинске владе, без права гласа. 

 
Члан 12. 

 

Ппдсекретар ппмаже ппкрајинскпм секретару у управљаоу кадрпвским, финансијским, 
инфпрматишким и другим ппслпвима и у усклађиваоу рада унутращоих јединица Секретаријата  и 
сарађује са другим прганима. 

Члан 13. 
 

Радпм сектпра рукпвпди ппмпћник ппкрајинскпг секретара. 
Радпм пдсека рукпвпди щеф пдсека. 
Радпм групе рукпвпди рукпвпдилац групе. 
 

 
ПВЛАШЋЕОА И ПДГПВПРНПСТИ РУКПВПДИЛАЦА УНУТРАШОИХ ЈЕДИНИЦА 

 
Члан 14. 

 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара има пвлащћеое и пдгпвпрнпст за пбављаое 
најслпженијих ппслпва из делпкруга пснпвне унутращое јединице кпјпм рукпвпди,  за планираое, 
прганизпваое, усмераваое и надзпр над пбављеним ппслпвима, кап и за закпнитп и 
благпвременп пбављаое ппслпва. 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара пдгпвара за свпј рад и за рад пснпвне унутращое 
јединице кпјпм рукпвпди, ппкрајинскпм секретару. 

Шеф пдсека и рукпвпдилац групе за свпј рад и рад уже унутращое јединице кпјпм 
рукпвпде, пдгпварају ппкрајинскпм секретару и ппмпћнику ппкрајинскпг секретара кпји рукпвпди 
сектпрпм у кпме је пбразпвана та ужа унутращоа јединица. 

 

Члан 15. 
 

За разматраое нашелних и других важних струшних питаоа из делпкруга Секретаријата 
пбразују се кплегијуми, кап струшна саветпдавна тела ппкрајинскпг секретара. 

Кплегијум шине: ппкрајински секретар, ппдсекретар, ппмпћници ппкрајинскпг секретара, 
щефпви пдсека и рукпвпдилац групе. 

У раду кплегијума на ппзив ппкрајинскпг секретара ушествују и заппслени у Секретаријату. 

 

Члан 16. 
 

 За изврщаваое ппслпва кпји захтевају заједнишки рад заппслених из разлишитих 
прганизаципних јединица у Секретаријату или заједнишки рад са другим ппкрајинским прганима, 
прганизацијама и службама или дирекцијама, ппкрајински секретар мпже пбразпвати струшне 
кпмисије и радне групе. 
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 III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 17. 
 

Преглед брпја ппстављених лица у Секретаријату:  
 

1.  ппдсекретар ....................................................................................................... 1 

2.  ппмпћник ппкрајинскпг секретара .................................................................. 5 

 Укупнп ................................................................................................................ 6 

Преглед брпја заппслених лица у Секретаријату:  
 

3.  сампстални струшни сарадник I........................................................................ 2 

4.  сампстални струшни сарадник II....................................................................... 5 

5.  сампстални струшни сарадник  ......................................................................... 5 

6.  вищи струшни сарадник .................................................................................... 2 

7.  вищи сарадник ................................................................................................. 1 

8.  вищи референт .................................................................................................. 1 

9.  впзаш мптпрнпг впзила ..................................................................................... 1 

10.  Укупнп 17 

 

РАДНП МЕСТП ВАН УНУТРАШОИХ ЈЕДИНИЦА 

 
Члан 18. 

  
1. ППДСЕКРЕТАР 

Брпј изврщилаца: 1 
 
Пбавља ппслпве прганизпваоа и кппрдинираоа рада унутращоих јединица; кппрдинира 

израду акта п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места и предлаже га старещини 
пргана; даје мищљеое у ппступку пцеоиваоа заппсленпг на рукпвпдећем раднпм месту; 
предузима активнпсти у вези са спрпвпђеоем дисциплинскпг ппступка у Секретаријату; 
кппрдинира припрему и израду извещтаја п раду и предлпге прпграма рада Секретаријата за 
Ппкрајинску владу; рукпвпди и кппрдинира активнпстима кпје се у пквиру прпцеса рефпрме, а у 
вези са реализацијпм ппкрајинских стратещких дпкумената и републишких прпписа кпје спрпвпди 
Секретаријат; пбавља друге ппслпве у пбиму и врсти за кпје га пвласти ппкрајински секретар. 

Услпви: виспкп пбразпваое стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд 
најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким академским 
студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд 
најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг 
стажа у струци; пплпжен државни струшни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на 
рашунару (ECDL START). 
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СЕКТПР ЗА ПРППИСЕ И ППШТЕ ППСЛПВЕ 

Члан 19. 

 

Сектпр за прпписе и ппщте ппслпве шине: један ппмпћник ппкрајинскпг секретара, један 
сампстални струшни сарадник II, један сампстални струшни сарадник и један впзаш - укупнп 4 
систематизпвана радна места са 4 заппслена.                                    

                                                                  Члан 20.  

                                      

1. ППМПЋНИК ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРППИСЕ И ППШТЕ ППСЛПВЕ 

Брпј изврщилаца: 1 

Рукпвпди радпм Сектпра; прганизује, пбједиоава и усмерава рад изврщилаца у Сектпру; 
пдгпвара за благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва у Сектпру; расппређује 
ппслпве на неппсредне изврщипце у Сектпру и пружа им пптребну струшну ппмпћ; сампсталнп 
пбавља најслпженије ппщте правне ппслпве из надлежнпсти Секретаријата; пбавља најслпженије 
нпрмативне ппслпве крпз предлагаое и дпнпщеое ппщтих аката из надлежнпсти Секретаријата; 
даје мищљеоа и тумашеоа у вези правних прпписа из надлежнпсти Секретаријата; прати примену 
закпна и других прпписа у пбласти сппрта и пмладине; припрема извещтаје и друге правне акте за 
Ппкрајинску владу, Скупщтину АП Впјвпдине и друге државне пргане; припрема ппщте акте кпје 
дпнпси Секретар; пбавља и друге правне ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, пстварује 
сарадоу са републишким прганима, прганима ппкрајинске управе и прганима јединица лпкалне 
сампуправе при врщеоу ппслпва из делпкруга Сектпра и пбавља друге ппслпве пп налпгу 
ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг секретара и ппдсекретара.  

Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти правних наука стешенп на пснпвним академским 
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким 
академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама 
у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет 
гпдина раднпг стажа у струци; пплпжен правпсудни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад 
на рашунару (ECDL START). 

Члан 21. 
 

2. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ППШТЕ ПРАВНЕ ППСЛПВЕ 

Брпј изврщилаца: 1 

Сампсталнп пбавља квалитетнп и благпвременп ппщте правне ппслпве из надлежнпсти 
Секретаријата; пбавља нпрмативне ппслпве из надлежнпсти Секретаријата; прати примену закпна 
и других прпписа у пбласти сппрта и пмладине; припрема мищљеоа п усклађенпсти аката п 
унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у прганима ппкрајинске управе са 
важећим прпписима; припрема акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у 
Секретаријату; пбавља слпженe ппщте правне, управне и студијскп-аналитишке ппслпве у пбласти 
радних пднпса за пптребе Секретаријата; ушествује у изради и реализацији прпјеката у пбластима 
знашајним за рад Секретаријата, кпји се финансирају из бучетских средстава и средстава пбавља и 
друге правне ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара. За свпј рад пдгпвара ппкрајинскпм 
секретару и рукпвпдипцу сектпра. Пбавља и друге слпженије ппслпве кпје му ппвери ппкрајински 
Секретар, заменик ппкрајинскпг секретара, ппдсекретар или рукпвпдилац сектпра. 

              Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти правних наука стешенп на пснпвним академским 
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким 
академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама 
у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет 
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гпдина раднпг стажа у струци; струшнп је псппспбљен да пбавља слпженије ппслпве, пплпжен 
државни струшни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 
 

Члан 22. 
 

3. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ППШТЕ ПРАВНЕ ППСЛПВЕ 
Брпј изврщилаца: 1 

 
Пбавља слпжене ппщте правне ппслпве; сашиоава угпвпре са правним субјектима п 

финансираоу прпјеката кпје пдпбри Ппкрајински секретар; пстварује сарадоу са ппкрајинским 
јавним правпбранилащтвпм; пбавља ппслпве из дпмена раднп правних пднпса кпји се тишу 
заппслених у Секретаријату; пбавља ппслпве из пбласти јавних набавки за пптребе Секретаријата; 
п свпм раду извещтава рукпвпдица сектпра, пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг 
секретара, заменика ппкрајинскпг секретара, ппдсекретара и рукпвпдипца сектпра. 

Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти правних наука стешенп на пснпвним академским 
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким 
академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама 
у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет 
гпдина раднпг стажа у струци; пплпжен државни струшни испит; струшнп псппспбљен да пбавља 
слпженије ппслпве  у кпјима се примеоују утврђене метпде рада струшне технике, пднпснп 
утврђени ппступци пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад 
пд три месеца. 

 
Члан 23. 

 
4. ВПЗАЧ МПТПРНПГ ВПЗИЛА 

Брпј изврщилаца: 1 

Пбавља ппслпве впзаша мптпрнпг впзила, впди дневну евиденцију у путнпм налпгу за 
впзаша и впзилп, свакпдневнп кпнтрплище технишку исправнпст и пбавља дневну негу впзила, 
стара се п шистпћи впзила, прати пптрпщоу, пређену килпметражу и пбавещтава надлежнп лице п 
пптреби редпвнпг или ванреднпг сервисираоа впзила и пбавља друге ппслпве пп налпгу 
ппкрајинскпг секретара. 

Услпви: средое пбразпваое, пплпжен впзашки испит "Б" категприје, најмаое једна гпдина 
раднпг стажа на ппслпвима впзаша мптпрнпг впзила и прпбни рад пд три месеца. 

 

СЕКТПР ЗА СППРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

 
Члан 24. 

 
 Сектпр за сппрт и инспекцијски надзпр шине: један ппмпћник ппкрајинскпг секретара, два 
сампстална струшна сарадника I, два сампстална струшна сарадника II, два сампстална струшна 
сарадника и вищи стушни сарадник - укупнп 8 систематизпваних радних места са 8 заппслених.  
 

 Члан 25. 
    

1.  ППМПЋНИК ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРА ЗА СППРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
 

Брпј изврщилаца: 1 
   

 Рукпвпди и прганизује рад у Сектпру; планира, пбједиоује, усмерава и надзире рад 
извщилаца у Сектпру; расппређује ппслпве на неппсредне изврщипце у Сектпру, пружа им 
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пптребну струшну ппмпћ, пбавља најслпженије ппслпве из делпкруга Сектпра, предлаже пптребне 
мере у пбласти рада Сектпра, пстварује сарадоу са републишким прганима, прганима ппкрајинске 
управе и прганима јединица лпкалне сампуправе при врщеоу ппслпва из делпкруга Сектпра и 
пбавља друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг секретара и 
ппдсекретара.  

 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти технишких наука стешенп на пснпвним академским 
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким 
академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама 
у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; пплпжен 
државни струшни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 
 

Члан 26. 
 

ПДСЕК ЗА ШКПЛСКИ СППРТ 
 

1. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ППСЛПВЕ У ПБЛАСТИ ШКПЛСКПГ СППРТА И 
СППРТА ЗА СВЕ  - ШЕФ ПДСЕКА 

Брпј изврщилаца: 1 
 
 Рукпвпди радпм Пдсека; прганизује, пбједиоава, усмерава и кпнтрплище рад изврщилаца 
у Пдсеку; Пдгпвара за благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва у Пдсеку; 
расппређује ппслпве на неппсредне изврщипце у Пдсеку и пружа им пптребну струшну ппмпћ; 
сампсталнп пбавља слпжене студијскп-аналитишке ппслпве из пбласти щкплскпг сппрта и сппрта 
за све и тп: припрема анализе, извещтаје и инфпрмације за Ппкрајинску владу, Скупщтину АП 
Впјвпдине и друге државне пргане и предлаже мере за унапређиваое стаоа у пвпј пбласти; 
предлаже критеријуме на пснпву кпјих се утврђује интерес Ппкрајине у пбласти щкплскпг сппрта и 
сппрта за све; прати акције, манифестације, прпграме рада и рад устанпва кпје се баве щкплским 
сппртпм и сппртпм за све и указује на прпблеме у вези; прати стаое у васпитнп пбразпвним 
устанпвама у ппгледу оихпве ппремљенпсти и безбеднпсти; пбавља и друге ппслпве пп налпгу 
ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг секретара, ппдсекретара и ппмпћника сектпра.  

 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких – физишкп васпитаое и 
сппрт стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или 
специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг стажа у струци, пплпжен 
државни струшни испит; струшнп псппспбљен за да пбавља слпженије ппслпве, у кпјима се 
примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени ппступци, пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 

 
Члан 27. 

 
2. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ПБЛАСТ СППРТА И СППРТСКЕ ИНФРАСТРУКУРЕ  

 
Брпј изврщилаца: 1 

 
Сампсталнп пбавља слпжене студијскп-аналитишке ппслпве ради израде анализа, 

извещтаја и инфпрмација п стаоу и прпблемима у сппрту, а ппсебнп сппртске инфраструктуре; 
израђује инструменте за прикупљаое ппдатака и пбрађује прикупљене ппдатке; припрема 
анализе, извещтаје и инфпрмације за Ппкрајинску владу, Скупщтину АП Впјвпдине и друге 
државне пргане и предлаже мере за унапређиваое стаоа; прати стаое сппртских пбјеката у 
ппгледу испуоаваоа услпва за пбављаое сппртске делатнпсти, функципналнпсти, инфраструктуре 
и ппремљенпсти; пдређује критеријуме на пснпву кпјих се утврђују сппртски пбјекти пд интереса 
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за Ппкрајину; пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг 
секретара, ппдсекретара, ппмпћника ппкрајинскпг секретара за сппрт и щефа пдсека. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких – физишкп васпитаое и 
сппрт стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или 
специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина расднпг стажа у струци, пплпжен 
државни струшни испит; струшнп псппспбљен за да пбавља слпженије ппслпве, у кпјима се 
примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени ппступци, пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 
 

Члан 28. 
 

3. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПРПЈЕКАТА У ПБЛАСТИ СППРТА И 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

Брпј изврщилаца: 1 
 
 Пбавља слпжене студијскп-аналитишке ппслпве кпји се пднпсе на спрпвпђеое прпјеката у 
пбласти сппрта, а ппсебнп: сарадоу са другим државним прганима и институцијама; пбавља 
кппрдинацију са сппртским прганизацијама и јединицама лпкалне сампуправе кпје су укљушене у 
прпјекте; припрема прпграме и планпве за реализацију стратещких дпкумената пд знашаја за 
прпјекте, израду извещтаја, анализа и пбавещтеоа кпји се пднпсе на прпјекте и др.; врщи 
инспекцијски надзпр над радпм прганизација и ппјединаца у пбласти сппрта са теритприје АП 
Впјвпдине и над применпм прпписа кпјима је уређена пбласт сппрта; пбавља и друге ппслпве кпје 
му ппвери Секретар, заменик ппкрајинскпг секретара, ппдсекретар, ппмпћник, за сппрт, щеф 
пдесека и рукпвпдилац групе. 

Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких – физишкп васпитаое и 
сппрт стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или 
специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина расднпг стажа у струци, пплпжен 
државни струшни испит; струшнп псппспбљен за да пбавља слпженије ппслпве, у кпјима се 
примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени ппступци, пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 

 
Члан 29. 

 
4. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КПНТРПЛУ ИЗВЕШТАЈА У СППРТУ  

 
Брпј изврщилаца: 1  

 
Пбавља слпжене студијскп-аналитишке у вези са кпнтрплпм извещтаја ппкрајинских 

гранских савеза ппвпдпм финансираоа редпвних прпграма; прати ппступак пп кпнкурсима у 
сектпру сппрта, те у тпм смислу прикупља кпнкурсну дпкументацију, кпнтактира ппднпсипце, 
ппднпси извещтај Ппкрајинскпм секретару п спрпведенпм кпнкурсу; врщи друге ппслпве у сврху 
дпнпщеоа пдлуке пп кпнкурсу; пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, 
замениак ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг секретара, ппдсекретара, ппмпћника 
ппкрајинскпг секретара за сппрт  и щефа пдсека. 

Услпви: виспкп пбразпваое у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука –физишкп васпитаое и 
сппрт стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
студијама, или на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким 
студијама на факултету и најмаое три гпдине раднпг стажа у струци и пплпжен државни струшни 
испит; или на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, најмаое пет 
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гпдина раднпг стажа у струци, пплпжен државни струшни испит; струшнп псппспбљен да прецизнп 
пбавља пдређене али слпжене ппслпве у кпјима се -  применпм утврђених метпда рада, ппступака 
или струшних техника, пружа струшна ппдрщка заппсленима кпји раде ппслпве у вищим зваоима ; 
пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три месеца. 
 
 
ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
 

 Члан 30. 
 

5. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ПБЛАСТ ВРХУНСКПГ И КВАЛИТЕТНПГ СППРТА И 
ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА-РУКПВПДИЛАЦ ГРУПЕ 

Брпј изврщилаца: 1 
 
 Рукпвпди радпм Групе; прганизује, пбједиоава, усмерава и кпнтрплище рад изврщилаца у 
Групи; Пдгпвара за благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва у Групи; расппређује 
ппслпве на неппсредне изврщипце у Групи и пружа им пптребну струшну ппмпћ; сампсталнп 
пбавља најслпженије студијскп-аналитишке ппслпве ради израде анализа, извещтаја и 
инфпрмација п стаоу и прпблемима у сппрту; пбрађује дпкументацију са ппдацима за сппртске 
прганизације пптребну за израду анализа, извещтаја и инфпрмација; припрема анализе, извещтаје 
и инфпрмације за Ппкрајинску владу, Скупщтину АП Впјвпдине и друге државне пргане и 
предлаже мере за унапређиваое стаоа у пбласти врхунскпг и квалитетнпг сппрту; израђује 
инструменте за прикупљаое ппдатака у вези са пдређиваоем критеријума на пснпву кпјих се 
утврђује интерес Ппкрајине у пбласти врхунскпг и квалитетнпг сппрта; прати стаое у сппртским 
прганизацијама у ппгледу струшнпсти рада и статуса врхунских сппртиста; врщи инспекцијски 
надзпр над радпм прганизација и ппјединаца у пбласти сппрта са теритприје АП Впјвпдине и над 
применпм прпписа кпјима је уређена пбласт сппрта; пбавља и друге ппслпве пп налпгу 
ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг секретара, ппдсекретара ппмпћника за сппрт. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких наука-физишкп васпитаое 
и сппрт стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или 
специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг стажа у струци; пплпжен 
државни струшни испит; струшна псппспбљенпст за пбављаое најслпженијих ппслпва у кпјима се 
примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени ппступци; пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три месеца. 
 

Члан 31. 
 

6. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА БЕЗБЕДНПСТ У СППРТУ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР  
 

Брпј изврщилаца: 1 
 

Сампсталнп пбавља најслпженије ппслпве у вези безбеднпсти у пбласти сппрта; предлаже 
мере у вези са недплишним ппнащаоем на сппртским приредбама, спрешаваоу кприщћеоа 
дппинга; безбедним кприщћеоем сппртских пбјеката, пбрађује дпкументацију са ппдацима за 
сппртске прганизације пптребну за израду анализа, извещтаја и инфпрмација; припрема анализе, 
извещтаје и инфпрмације за Ппкрајинску владу, Скупщтину АП Впјвпдине и друге државне пргане 
и предлаже мере за унапређиваое стаоа у пвпј пбласти; врщи инспекцијски надзпр над радпм 
прганизација и ппјединаца у пбласти сппрта са теритприје АП Впјвпдине и над применпм прпписа 
кпјима је уређена пбласт сппрта; пбавља и друге најслпженије ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг 
секретара, заменика ппкрајинскпг секретара и ппмпћника ппкрајинскпг секретара за сппрт. 
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Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких наука - физишкп 
васпитаое и сппрт, стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ 
бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким академским студијама, 
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 
шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг стажа у 
струци; пплпжен државни струшни испит; струшна псппспбљенпст за пбављаое најслпженијих 
ппслпва у кпјима се примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени 
ппступци; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три 
месеца. 

Члан 32. 
 

7. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАЋЕОЕ ПРПЈЕКАТА  У ПБЛАСТИ СППРТА И 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

Брпј изврщилаца: 1 
 

Пбавља слпжене студијскп-аналитишке и струшнп-пперативне ппслпве у вези сппртских 
пбјеката на теритприји Ппкрајине и тп: прикупља ппдатаке за израду анализа, извещтаја и 
инфпрмација п стаоу и прпблемима у вези сппртских пбјеката у Ппкрајини и предлаже врсту 
улагаоа ради птклаоаоа пвих прпблема; пдређује критеријуме на пснпву кпјих се утврђују 
сппртски пбјекти пд интереса за Ппкрајину; пбрађује прикупљене ппдатке из свпје пбласти; 
припрема анализе, извещтаје и инфпрмације за Ппкрајинску владу, Скупщтину АП Впјвпдине и 
друге државне пргане и предлаже мере за унапређиваое стаоа из свпје пбласти; прати стаое 
сппртских пбјеката у ппгледу испуоаваоа услпва за пбављаое сппртске делатнпсти, 
функципналнпсти и ппремљенпсти; врщи инспекцијски надзпр над радпм прганизација и 
ппјединаца у пбласти сппрта са теритприје АП Впјвпдине и над применпм прпписа кпјима је 
уређена пбласт сппрта; пбавља и друге ппслпве пп налпгу Секретара, заменика ппкрајинскпг 
секретара, ппдсекретара, ппмпћника ппкрајинскпг секретара за сппрт и щефа пдсека. Ппслпве 
пбавља уз детаљнија упутства пд стране заппслених са вищим зваоем. 

Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких наука – физишкп 
васпитаое и сппрт, стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ 
бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким академским студијама, 
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 
шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг стажа у 
струци; пплпжен државни струшни испит; струшна псппспбљенпст за пбављаое слпжених ппслпва 
у кпјима се примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени ппступци; 
пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три месеца. 

 
 

СЕКТПР ЗА ПМЛАДИНУ 

Члан 33. 
 

Сектпр за пмладину шине: један ппмпћник ппкрајинскпг секретара, један сампстални струшни 
сарадник II, један сампстални струшни сарадник – укупнп 3 систематизпвана радна места за 3 
заппслених. 
 

 Члан 34. 
 
 

1. ППМПЋНИК ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРА ЗА ПМЛАДИНУ 
    Брпј изврщилаца: 1 
 

Рукпвпди и прганизује рад у Сектпру; планира, пбједиоује, усмерава и надзире рад 
извщилаца у Сектпру; расппређује ппслпве на неппсредне извщипце у Сектпру, пружа им пптрбну 
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струшну ппмпћ, пбавља најслпженије ппслпве из делпкруга Сектпра, предлаже пптребне мере у 
пбласти рада Сектпра, пстварује сарадоу са републишким прганима, прганима ппкрајинске управе 
и прганима јединица лпкалне сампуправе при врщеоу ппслпва из делпкруга Сектпра и пбавља 
друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, заменика ппкрајинскпг секретара и 
ппдсекретара. 
 Услпви:  виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких - правних наука стешенп 
на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским 
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, 
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким 
студијама на факултету; пплпжен државни струшни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на 
рашунару (ECDL START). 

Члан 35. 
 

2. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ПМЛАДИНУ 
Брпј изврщилаца: 1 

 
 Сампсталнп пбавља слпженије студијскп-аналитишке ппслпве; прикупља ппдатке и 
припрема израду анализа, извещтаја и инфпрмација п ппслпвима, те у ту сврху ппсебнп израђује 
механизме за прикупљаое ппдатака и оихпву пбраду; прати акције, манифестације, прпграме 
рада и рад пмладинских прганизација и п тпме сашиоава извещтаје и инфпрмације; пбавља и 
друге ппслпве кпје му ппвери Секретар или ппмпћник ппкрајинскпг секретара за пмладину. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких наука стешенп на 
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским 
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, 
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким 
студијама на факултету;  најмаое пет гпдиан раднпг стажа у струци, пплпжен државни струшни 
испит;  струшнп псппспбљен да пбавља слпженије ппслпве у кпјима се примељују утврђене метпде  
рада, пднпснп утврђени псптупци, пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 
 

Члан 36. 
 

3. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНФПРМАТИЧКЕ ППСЛПВЕ 
 

Брпј изврщилаца: 1 
 

Сампсталнп пбавља слпженије инфпрматишке ппслпве на изради нпвих кпмпјутерских 
прпграма за пптребе Секретаријата, а нарпшитп база ппдатака, прпграма за прганизацију рада у 
Секретаријату, прпграма за впђеое матишне евиденције сппртиста, сппртских струшоака, пбјеката, 
резултата, кап и пстале прпграме за кпје се укаже пптреба у Секретаријату. Такпђе ради на 
пдржаваоу и унапређеоу рашунарске ппреме, рашунарске мреже и прпграма, израђује и ажурира 
Интернет страницу Секретаријата, а пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, 
ппдсекретара и ппмпћника. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти технишкп-технплпщких наука-електрптехнишкп и 
рашунарскп инжеоерствп, стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 
ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким академским студијама, 
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 
шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг стажа у 
струци; пплпжен државни струшни испит; струшнп псппспбљен да пбавља слпженије ппслпве  у 
кпјима се примеоују утврђене метпде рада струшне технике, пднпснп утврђени ппступци, пснпвни 
нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три месеца. 
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СЕКТПР ЗА ПРПЈЕКТЕ И КПМУНИКАЦИЈУ 

 
Члан 37. 

 
Сектпр за прпјекте и кпмуникацију шине: један ппмпћник ппкрајинскпг секретара, један 

сампстални струшни сарадник II, један вищи струшни сарадник, један вищи сарадник и један вищи 
референт –укупнп 5 систематизпваних радних места за 5 заппслених. 

 
 Члан 38. 

 
1.ППМПЋНИК ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРПЈЕКТЕ И КПМУНИКАЦИЈУ 

 
Брпј изврщилаца: 1 

 
Рукпвпди и прганизује рад у Сектпру; планира, пбједиоује, усмерава и надзире рад 

извщилаца у Сектпру; пружа им пптрбну струшну ппмпћ, пбавља најслпженије ппслпве из 
делпкруга Сектпра, предлаже пптребне мере у пбласти рада Сектпра, пстварује сарадоу са 
републишким прганима, прганима ппкрајинске управе и прганима јединица лпкалне сампуправе 
при врщеоу ппслпва из делпкруга Сектпра и пбавља друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг 
секретара, заменика ппкрајинскпг секретара и ппдсекретара. 
 Услпви:  виспкп пбразпваое стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд 
најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистишким академским 
студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд 
најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету; пплпжен државни струшни 
испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 

 
ПДСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНП ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ 

 
Члан 39. 

  
1. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА МАТЕРИЈАЛНП ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ  –  ШЕФ 

ПДСЕКА 
Брпј изврщилаца: 1 

 
 Рукпвпди радпм Пдсека; прганизује, пбједиоава, усмерава и кпнтрплище рад изврщилаца 
у Пдсеку; Пдгпвара за благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва у Пдсеку; 
расппређује ппслпве на неппсредне изврщипце у Пдсеку и пружа им пптребну струшну ппмпћ; 
Прганизује пбављаое ппслпва у пдсеку и стара се п квалитетнпм и благпвременпм изврщаваоу 
тих ппслпва; сампсталнп пбавља слпжене материјалнп- финансијскп ппслпве и бави се праћеоем 
прпблема везаних за финансираое и даје предлпге за унапређиваое стаоа; прпграмираоем и 
планираоем биланса пптреба за реализацију ппстављених циљева у пбласти сппрта и пмладине; 
врщи ппслпве у вези припреме и изврщеоа бучета или финансијскпг плана, впђеоа ппслпвних 
коига и састављаое рашунпвпдствених извещтаја, кап и псталим финансијскп материјалним 
ппслпвима везаним за пствариваое ппслпва и задатака Секретаријата, а у сфери инвестиција 
нарпшитп врщи финансијске ппслпве везане за изградоу, ппремаое и пдржаваое сппртских 
пбјеката пд интереса за Ппкрајину. Пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара,  
ппдсекретара и ппмпћника. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких –екпнпмске науке, 
стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или 
специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина расднпг стажа у струци, пплпжен 
државни струшни испит; струшнп псппспбљен за да пбавља слпженије ппслпве, у кпјима се 
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примеоују утврђене метпде рада, струшне технике, пднпснп утврђени ппступци, пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START). 
 

Члан 40. 
 

2. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПЛАНИРАОЕ, СПРПВПЂЕОЕ И ПРАЋЕОЕ СПРПВПЂЕОА 
ПРПЈЕКАТА 

 
Брпј изврщилаца: 1 

 
 Пбавља студијскп-аналитишке ппслпве из делпкруга Секретаријата кпји се пднпсе на 
планираое, припрему и спрпвпђеое прпјеката у пбласти сппрта и пмладине, а ппсебнп: сарадоу 
са другим државним прганима и институцијама кап и страним партнерима; прпјекте изградое 
нпвих и рекпнструкције, адаптације и санације ппстпјећих сппртских пбјеката и сппртске 
инфраструктуре, кап и инфраструктуре за пптребе младих пд знашаја за АП Впјвпдину; пбавља 
кппрдинацију са јединицама лпкалне сампуправе, кпје су укљушене у прпјекте; припрема 
прпграме и планпве за реализацију стратещких дпкумената пд знашаја за прпјекте, израду 
извещтаја, анализа и пбавещтеоа кпји се пднпсе на прпјекте и др.; пбавља и друге ппслпве кпје му 
ппвери Секретар, заменик ппкрајинскпг секретара, ппдсекретар или ппмпћник. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп хуманистишких наука, стешенп на 
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским 
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, 
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким 
студијама на факултету и  најмаое три гпдине  раднпг стажа у струци  и пплпжен државни струшни 
испит, пднпснп  пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва и најмаое 
пет гпдина раднпг стажа у струци, пплпжен државни струшни испит, а струшнп је псппспбљен  да 
прецизнп пбавља пдређене, али слпжене ппслпве  у кпјима се -  применпм утврђених  метпда 
рада, ппступака или струшних техника, пружа струшна ппдрщка заппсленима кпји раде ппслпве у 
вищим зваоима, пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд 
три месеца. 

 
Члан 41. 

 
3. ВИШИ САРАДНИК ЗА МАТЕРИЈАЛНП ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ 

      Брпј изврщилаца: 1 
 

Пбавља административне и материјалнп финансијске ппслпве секретаријата, пбавља 
ппслпве припреме изврщеоа бучета, ппслпве кпнтрпле финансијких ппдатака у захтевима 
кприсника за суфинансираое прпјеката и пстале финансијкп–материјалне ппслпве везане за 
пствариваое ппслпва и задатака секретаријата. Пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг 
секретара, заменика ппкрајинскпг секретара, ппдсекретара, ппмпћникаа и щефа пдсека. 

Услпви: виспкп пбразпваое на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 180 
ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним студијама, пднпснп на студијама у трајаоу дп три гпдине; 
најмаое три гпдине раднпг стажа у струци; пплпжен државни струшни испит; струшна 
псппспбљенпст за пбављаое прецизнп пдређених и маое слпжених ппслпва; пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три месеца.. 
 

Члан 42. 
 

4. ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ  
Брпј изврщилаца: 1 

 
Пбавља административне, ппмпћнп - технишке и друге рутинске ппслпве у пбласти 

материјалнп - финансијских ппслпва Секретаријата; ппслпве кпнтрпле финансијских ппдатака у 
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захтевима невладиних прганизација за суфинансираое прпјеката; пбавља ппслпве припреме и 
изврщеое бучета Секретаријата; псталим финансијскп материјалним ппслпвима везаним за 
пствариваое ппслпва и задатака Секретаријата. Пбавља и друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг 
секретара, заменика ппкрајинскпг секретара,замнеика ппкрајинскпг секретара, ппдсекретара, 
ппмпћника и щефа пдсека. 

Услпви: пбразпваое стешенп у средопј щкпли друщтвенпг смера, радни стаж у струци пд 
најмаое три гпдине, пплпжен државни струшни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на 
рашунару (ECDL START) и прпбни рад у трајаоу пд три месеца. 

 
 
СЕКТПР ЗА МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ПРАЋЕОЕ ПРПГРАМА 

Члан 43. 
 

Сектпр за планираое, спрпвпђеое, праћеое прпјеката и међурегипналну сарадоу шини:  
један ппмпћник ппкрајинскпг секретара и један сампстални струшни сарадник – укупнп: 2 
систематизпвана радна места за 2 заппслена. 

 
  Члан 44. 

 
 

1. ППМПЋНИК ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРА ЗА МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ПРАЋЕОЕ 
ПРПГРАМА  

Брпј изврщилаца: 1 

Рукпвпди и прганизује рад у Сектпру; планира, пбједиоује, усмерава и надзире рад 
извщилаца у Сектпру; пбавља најслпженије ппслпве из делпкруга Сектпра, предлаже пптребне 
мере у пбласти рада Сектпра, пстварује међурегипналну сарадоу са прганизацијама и 
институцијама кпје пкупљају регипне, прати међурегипналне пднпсе и сарадое са другим 
регијама и оихпв развпј, ушествује у припреми и праћеоу спрпвпђеоа међурегипналних 
сппразума, ушествује у изради, прикупљаоу и шуваоу инфпрмација п међурегипналнпј сарадои 
сарадои АП Впјвпдине и пбавља друге ппслпве пп налпгу ппкрајинскпг секретара, заменика 
ппкрајинскпг секретара и ппдсекретара. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти друщтвенп-хуманистишких наука, стешенп  на 
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским 
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, 
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким 
студијама на факултету; пплпжен државни струшни испит; пснпвни нивп псппспбљенпсти за рад на 
рашунару (ECDL START). 

Члан 45. 
 

2. САМПСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНФПРМАЦИПНЕ СИСТЕМЕ 
Брпј изврщилаца: 1 

 
Пбавља слпжене инфпрматишке ппслпве; прикупља ппдатке и припрема израду анализа и 

инфпрмација п ппслпвима из делпкруга Секретаријата, те у ту сврху ппсебнп израђује механизме и 
прпграме за прикупљаое ппдатака и оихпву пбраду; пбавља ппслпве прпјектпваоа, 
прпграмираоа и администрације инфпрмаципнпг система сппрта у Ппкрајини, те врщи пбуку 
представника сппртских савеза у Ппкрајини за кприщћеое датпг спфтвера; впди у електрпнскпј 
фпрми евиденцију свих релевантних субјеката у систему сппрта те у ту сврху израђује базе 
ппдатака; впди електрпнску базу ппдатака за сектпр пмладине; пбавља и друге ппслпве кпје му 
ппвери ппкрајински секретар, ппдсекретар или ппмпћник ппкрајинскпг секретара. 
 Услпви: виспкп пбразпваое у пбласти прирпднп –математишких наука - рашунарске науке, 
стешенп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер 
академским студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним 
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студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или 
специјалистишким студијама на факултету; најмаое пет гпдина раднпг стажа у струци; пплпжен 
државни струшни испит; струшнп псппспбљен да пбавља слпженије ппслпве у кпјима се примеоују 
утврђене метпде рада струшне технике, пднпснп утврђени ппступци, пснпвни нивп 
псппспбљенпсти за рад на рашунару (ECDL START) и прпбни рад пд три месеца. 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
  
 Ппкрајински секретар ће у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг правилника 
дпнети рещеое п расппређиваоу заппслених.  
 
 Важећа рещеоа п расппређиваоу заппслених пстају на снази дп дпнпщеоа нпвих рещеоа. 
 

Члан 47. 
 

Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п унутращопј 
прганизацији и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину, 
брпј 116-021-21/2015-01 пд   9.марта 2015. гпдине.  
 

Члан 48. 
 

 Пвај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа рещеоа п даваоу сагласнпсти 
Ппкрајинске владе. 
 

Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ 

 
Брпј: 116-021-37/2016-03 
Дана: 4.април 2016. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Нпви Сад 
                                                                                                                                                   

     Ппкрајинска секретарка 
 
 

Мариника Тепић 
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 П б р а з л п ж е о е 
 
 

 Пснпв за дпнпщеое Правилника п унутращопј прганизацији и систематизацији радних 
места у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину садржан је у шлану 13. Закпна п нашину 
пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру („Службени гласник РС“ брпј 68/15), 
шлану 2. Ппкрајинске уредбе п масималнпм брпју заппслених у систему Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за 2015. гпдину ("Службени лист АПВ", брпј 4/16 и 19/16) и шлану 30. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи  ("Службени лист АПВ", брпј 37/14 и 54/14 – др. прппис), 
кпјима је прпписанп да се унутращое уређеое пргана ппкрајинске управе уређује Правилникпм п 
унутращопј прганизацији и систематизацији радних места, да га дпнпси ппкрајински секретар, да 
је максималан брпј заппслених на непдређенп време у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и 
пмладину, у складу са закпнпм, пдређен на 17 и да  Правилник п унутращопј прганизацији и 
систематизацији радних места у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину ступа на снагу 
даваоем сагласнпсти Ппкрајинске владе. 
 Правилникпм није меоана утврђена унутращоа прганизација, јер је Правилникпм п 
унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и 
пмладину, брпј 116-021-21/2015-01 пд   9.марта 2015. гпдине кпји престаје да важи, била утврђена  
Прганизација кпјпм се пбезбеђује раципналнп и ефикаснп пствариваое делпкруга рада 
Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину. Пбразпванп је пет сектпра кап пснпвне 
прганизаципне јединице:  

 Сектпр за прпписе и ппщте ппслпве; 

 Сектпр за сппрт и инспекцијски надзпр; 

 Сектпр за пмладину;  

 Сектпр за прпјекте и кпмуникацију;  

 Сектпр за  међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма.  
 
У пквиру Сектпра за сппрт и инспекцијски надзпр фпрмиран је Пдсек за щкплски сппрт кпји 

брпји 4 заппслена и Група за инспекцијски надзпр кпју шине 3 заппслена.  
У пквиру Сектпра за прпјекте и кпмуникацију, фпрмиран је Пдсек за материјалнп финансијске 

ппслпве. Пдсек брпји 4 заппслена.  
Ппкрајинским секретаријатпм рукпвпди Ппкрајински секретар.   

       Правилникпм се систематизује укупнп 17 радних места.  
Пд укупнп 17 радних места на непдређенп време у Ппкрајинскпм секретаријату, систематизују се 
радна места за:  
- 14 заппслених лица са виспким пбразпваоем стешеним на академским студијама другпг 
степена (диплпмске академске студије – мастер, специјалистишке академске студије) пднпснп на 
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине),  
- 1 заппсленп лице са пбразпваоем стешеним на струкпвним студијама другпг степена 
(специјалистишке струкпвне студије) или виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне 
академске студије, пснпвне струкпвне студије) пднпснп на студијама у трајаоу дп три гпдине и  
- 2  са средопм щкплпм.  
      Једнп раднп местп је у статусу мирпваоа. 

      Правилникпм нису пбухваћени заппслени на пдређенп време  - изабрана, именпвана и 
ппстављена лица  кап ни раднп местп на кпјем је заппсленп лице на пдређенп време. 
Правилник не садржи ни два радна места кпја су била непппуоена. 
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Д  П К У М Е Н Т А Ц И П Н А    П С Н П В А  
ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА П УНУТРАШОПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ППКРАЈИНСКПМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ 
 
 
 
 
 

1) ПРЕГЛЕД ПРППИСА КПЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ДЕЛПКРУГ ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
 

  
 

1. Закпн п сппрту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) 
2. Закпн п утвђиваоу надлежнпсти Аутoнпмне Ппкрајине Впјвпдине („Службни гласник 

РС“, бр. 99/09 и 67/12-Пдлука УСРС); 
3. Закпн п младима ("Службени гласник РС", бр. 50/11) 
4. Закпн п инспекцијскпм надзпру ("Службени гласник РС", бр. 36/15) 
5. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ("Службени гласник РС" 

брпј: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); 
6. Закпн п бучетскпм систему ("Службени гласник РС" брпј: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - испр.  108/13, 142/14, 68/15 –др. закпн и 103/15); 
7. Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ппкрајинскпј управи ("Службени лист АПВ" брпј: 

37/14 и 54/14 –др. прпписи); 
 
 
2) ВРСТА ППСЛПВА КПЈИ СЕ ПБАВЉАЈУ У ППКРАЈИНСКПМ СЕКРЕТАРИЈАТУ 
 
Врсте ппслпва кпји се пбављају  у Ппкрајинскпм секретаријату су: ппщти правни, нпрмативнп-

правни, студијскп-аналитишки, инспекцијски, материјалнп-финансијски, инфпрматишки, струшнп-
пперативни, дпкументаципни и  административни ппслпви.  

 
У пбласти ппщтих правних ппслпва, у Ппкрајинскпм Ппкрајинскпм секретаријату се пбављају 

ппслпви израде ппјединашних аката кпји регулищу права из раднпг пднпса заппслених, ппслпви 
израде угпвпра и других аката у вези са захтевима кприсника бучетских средстава.  

 
У пбласти нпрмативнп-правних ппслпва, у Ппкрајинскпм секретаријату се пбављају ппслпви 

припреме ппдзакпнских аката, у складу са надлежнпстима Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и 
пмладину. 

 
У пбласти инспекцијскпг надзпра, у Ппкрајинскпм секретаријату се пбављају ппслпви 

инспекцијскпг надзпра над применпм прпписа кпјим је уређена пбласт сппрта. 
 
У пбласти студијскп-аналитишких ппслпва, израђују се инфпрмације, анализе и извещтаји у 

вези са делпкругпм рада Ппкрајинскпг секретаријата.  
  
У пбласти материјалнп-финансијских ппслпва,  у Ппкрајинскпм секретаријату се пбављају 

ппслпви израде финансијскпг плана Ппкрајинскпг секретаријата, извещтаја п изврщеоу 
финансијскпг плана, кпнтрпле наменскпг кприщћеоа бучетских средстава,  јавние набавке и други 
финансијски ппслпви. 

 
У пбласти инфпрматишких ппслпва, у Ппкрајинскпм секретаријату се пбављају ппслпви 

пдржаваоа лпкалнпг инфпрмаципнпг система и рашунарске ппреме у Ппкрајинскпм секретаријату; 
ппдрщка заппсленима за рад на рашунарима; ппслпви израде сајта Ппкрајинскпг секретаријата, 
прављеое база ппдатака и впђеое евиденција пд интереса за Ппкрајински секретаријат. 
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У пквиру дпкументаципних, струшнп-пперативних и административних  ппслпва, впди се 

евиденција – базе ппдатака у пбласти сппрта и у пбласти пмладине,  на нивпу АП Впјвпдине.  
 
 
 
3) ПБИМ ППСЛПВА У 2015. ГПДИНИ 
 

У 2015. гпдини, Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину, пбрадип је укупнп 1903 
предмета пд кпг брпја је 468 сппствених предмета и 1339 предмети пп захтевима сппља. 

Ппступајући пп захтевима за суфинансираое прпјеката из пбласти сппрта и пмладине 
пдпбренп је за суфинансираое укупнп 600, дпк је 739 захтева пдбијенп. Пригпвпра је билп укупнп 
21 пд кпјих је 8 ппзитивнп рещенп. 

 Изврщенп је укупнп 96 инспекцијских прегледа а пд тпг брпја 84 редпвних и 12 ванредних 
прегледа. Изрешенп је укупнп 357 мера за птклаоаое недпстатака кпје су субјекти надзпра 
птлпнили. Издатп је 20 рещеоа п привременпј забрани пбављаоа сппртских делатнпсти дп 
испуоеоа услпва. 

Сашиоене су 2 инфпрмације за Ппкрајинску владу. 
 
 
 

4) РАЗЛПЗИ И ПБРАЗЛПЖЕОА ПРЕДЛПГА ЗА НПВУ ПРГАНИЗАЦИЈУ 
 

 Чланпм 13. Закпна п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру 
прпписанп је да се актпм п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места у 
прганизаципним пблицима не мпже се утврдити већи брпј заппслених пд максималнпг брпја 
пдређенпг у складу са пвим закпнпм. Према шлану 2. Ппкрајинске уредбе п масималнпм брпју 
заппслених у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину ("Службени лист АПВ", брпј 
4/16 и 19/16) максималан брпј заппслених на непдређенп време у Ппкрајинскпм секретаријату за 
сппрт и пмладину пдређен на 17. Нпва прганизација у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и 
пмладину услпвљена је применпм наведених прпписа те такп брпјем заппслених лица у 
Правилнику нису пбухваћени заппслени на пдређенп време  - изабрана, именпвана и ппстављена 
лица  кап ни раднп местп на кпјем је заппсленп лице на пдређенп време. Правилник не садржи  
два радна места кпја су била непппуоена и тп раднп местп Вищи сарадник у Сектпру за прпписе и 
ппщте ппслпве и раднп местп Сампстални струшни сарадник II за планираое прпјеката у Сектпру за 
међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма. Прецизније су пдређени ппслпви кпји се пбављају 
у сектприма, кпд раднпг места предвиђенпг шланпм  26. Сампстални струшни сарадник II за ппслпве 
у пбласти щкплскпг сппрта и сппрта за све – щеф пдсека брисани су ппслпви инспекцијскпг надзпра 
јер је исти нпвим Закпнпм п сппрту другашије кпнципиран и кпд раднпг места предвиђенпг шланпм 
40. уместп Струшни сарадник предвиђенп је зваое Вищи струшни сарадник. 
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 5) ЗАХТЕВАНИ БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ У ППКРАЈИНСКПМ СЕКРЕТАРИЈАТУ 

    
      
Преглед брпја ппстављених лица у Секретаријату:  
 

ппдсекретар ....................................................................................................... 1 

ппмпћник ппкрајинскпг секретара .................................................................. 5 

Укупнп ................................................................................................................ 6 

     За наведени пбим ппслпва за наредни перипд захтева се 17 заппслених лица у Ппкрајинскпм 
секретаријату за сппрт и пмладину, и тп: 
 

сампстални струшни сарадник I 2 

сампстални струшни сарадник II 5 

сампстални струшни сарадник   5 

вищи струшни сарадник  1 

струшни сарадник 1 

вищи сарадник  1 

вищи референт  1 

впзаш мптпрнпг впзила  1 

УКУПНП 17 

 
 
 
    6) ПБРАЗЛПЖЕОЕ ППТРЕБА ЗА НАВЕДЕНИМ БРПЈЕМ ЗАППСЛЕНИХ 
 
   
  Садащоа систематизација ппстпјећих радних места у Секретаријату  изврщена је укидаоем 
два ппстпјећа радна места и тп раднпг места Вищи сарадник у Сектпру за прпписе и ппщте ппслпве 
и раднпг места Сампстални струшни сарадник II за планираое прпјеката у Сектпру за 
међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма. Брпјем заппслених у Правилнику нису пбухваћени 
заппслени на пдређенп време  - изабрана, именпвана и ппстављена лица  кап ни раднп местп на 
кпјем је заппсленп лице на пдређенп време.  
 
 Нпвим Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у 
Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину нису пптребна дпдатна финансијска средства.  



ПРЕДЛПГ 
 

 
 На пснпву шлана 21. Ппкрајинске уредбе п утврђиваоу зваоа и занимаоа заппслених у 
ппкрајинским прганима и п нашелима за унутращоу прганизацију и систематизацију радних места 
(''Службени лист АПВ'', брпј: 24/12, 35/12, 16/14, 40/14, 1/15 и 20/15) и шлана 36. став 6. 
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п Ппкрајинскпј влади   (''Службени лист АПВ'', брпј: 37/14  и 54/14 
- др. прппис), 
 
 Ппкрајинска влада, на седници пдржанпј _______ 2016. гпдине,  д п н е л а   ј е 
 
 
 

Р Е Ш Е О Е 
 
 

 Даје се сагласнпст на Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних 
места у ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину, брпј: 116-021-37/2016-03, кпји је дпнела 
Ппкрајинска секретарка за сппрт и пмладину 4. априла  2016. гпдине. 
 
 
   

 
 
 
Дпставити: 
1. Секретаријату Ппкрајинске владе 
2. Ппкрајинскпм секретаријату за финансије; 
3. Служби за управљаое људским ресурсима 
 
 

СЕКРЕТАРКА 
Ппкрајинске владе 

 
 

Рпмана Рудић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


