
НАЗИВ И БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ 

РАДНИХ МЕСТА

ЗАПОСЛЕНИХ НА 

НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ

НЕПОПУЊЕНА 

РАДНА МЕСТА ЗАПОСЛЕНИ НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Покрајински секретар 

1

Заменик покрајинског секретара 1

Подсекретар 1

Виши референт- технички секретар 1

Возач моторног возила 1 1

Помоћник покрајинског секретара

1

Саветник  за  нормативно- правне 

послове у области просторног и 

урбанистичког планирања

1

Виши саветник за просторно планирање 1

Саветник за просторно планирање 1

Саветник за  урбанизам  1

Група за просторно планирање (3)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за просторно и урбанистичко планирање (5)



Помоћник покрајинског секретара 1

Виши саветник за нормативно-правне и 

управне послове
1

Виши саветник за материјално-

финансијске послове- руководилац групе
1

Самостални саветник за материјално-

финансијске послове
1

Саветник за јавне набавке 1

Помоћник покрајинског секретара 1

Самостални саветник за планско- 

аналитичке послове
1

Саветник за мониторинг животне средине 1

Саветник за информациони систем 1

Сарадник за информациони систем 1

Помоћник покрајинског секретара 1

Самостални саветник за заштиту и 

унапређење природних добара 
1

Саветник за заштиту и унапређење 

природних добара
1

Сектор за правне и материјално-финансијске послове (5)

Група за материјално-финансијске послове (3)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине (6)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности (6)



Саветник за заштиту природних добара и 

биолошке разноврсности
1

Саветник за заштиту, унапређење и 

одрживо коришћење биодиверзитета
1

Саветник за заштиту природних добара 1

Помоћник покрајинског секретара 1

  Саветник за чистију производњу и 

одрживи развој
1

Виши саветник за чистију производњу 1

Саветник за чистију производњу и 

управљање отпадом
1

Млађи саветник за чистију производњу и 

управљање отпадом
1

Помоћник покрајинског секретара 1

Самостални саветник - урбанистички 

инспектор
1

Сектор за инспекцијске послове (18)

Група за чистију производњу и управљање отпадом (3) 

Самостални саветник за процену утицаја

Сектор за чистију производњу и одрживи развој (9)

2

Саветник за одрживи развој 2



Виши саветник - инспектор за заштиту 

животне средине у области контроле 

индустријских објеката-начелник 

одељења

1

Самостални саветник - инспектор за 

заштиту животне средине у области 

заштите и коришћења природних добара -  

начелник одељења

1

Самостални саветник - инспектор за 

заштиту животне средине у области 

заштите и коришћења природних добара

1

Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда (8)

3

Саветник - инспектор за заштиту животне 

средине у области заштите и коришћења 

природних добара

Одељење за  контролу индустријских објеката (8)

Саветник - инспектор за заштиту животне 

средине у области контроле 

индустријских објеката

4 1

Самостални саветник - инспектор за 

заштиту животне средине у области 

контроле индустријских објеката

2



Саветник -  инспектор за заштиту животне 

средине у области заштите и коришћења 

рибљег фонда

3



СТРУЧНИ НАЗИВ (стечено 

звање)

РАДНИ 

СТАЖ

дипл. правник 12

дипл.правник 13

дипл.економиста 15

комерц. техничар 22

возач мотор. возила - спец. 3

дипл.правник 26

дипл. правник 23

дипл.инж.архитектуре 22

доктор наука - архитектура 9

дипл. инж. арх. - мастер  5

Група за просторно планирање (3)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за просторно и урбанистичко планирање (5)



дипл. економиста 12

дипл. правник 19

дипл. економиста 33

др економских наука 22

дипл. економиста 8

дипл. инж. мен. 5

мр хем. наука 24

мр пољ. наука 14

дипл. инж. електротех. 32

дипл.информатичар 12

доктор пољ. наука 25

проф. биол. 20

дипл. биол. 16

Сектор за правне и материјално-финансијске послове (5)

Група за материјално-финансијске послове (3)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине (6)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности (6)



дипл. биол. 17

дипл. екол. за зашт. средину 11

дипл. екол. за зашт. средину 12

дипл.правник 11

дипл. инж. физике 25

дипл. инж. техн 30

дипл. инж. пољопр. 17

дипл. инж. пољопр. 14

мр пољопр. наука 17

дипл.инж.техн. 32

мастер инж.зашт.жив.средине 20

дипл.паравник - мастер 11

дипл. инж. архит. 16

Сектор за инспекцијске послове (18)

Група за чистију производњу и управљање отпадом (3) 

Сектор за чистију производњу и одрживи развој (9)



дипл. инж. пољопр. 22

дипл. инж. пољопр. 27

дипл. инж. пољопр. 31

мр хем. наука 23

дипл.инж.пољопривреде 21

дипл. инж. пољопр. 19
дипл. инж. заштите на раду и 

ЗЖС 26

доктор ветеринарске медицине 6

дипл. инж. пољопр. 24

дипл. инж. пољопр. 28

дипл. инж. пољопр. 32

дипл. инж. пољопр. 20

Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда (8)

Одељење за  контролу индустријских објеката (8)



дипл. хемичар 34

дипл. инж. пољопр. 20

дипл. инж. пољопр. 26




