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СЕКТОР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Помоћник покрајинског секретара за научноистраживачку делатност 
(1) Службеник на положају 

 

Радно место за послове из области природно-математичких наука и 
сарадње са невладиним организацијама  (1) Саветник 

Радно место за послове из области техничко-технолошких наука  (1) 
Саветник 

Радно место за послове из области друштвено-хуманистичких наука  (1) 
Саветник 

Радно место за послове из области медицинских наука и физичког 
васпитања и спорта  (1) Саветник 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Помоћник покрајинског секретара за инспекцијско-правне послове (1) 
Службеник на положају 

 

Одељење за за правне и инспекцијске послове у високом образовању 

Радно место начелник одељења за правне и инспекцијске послове у 
високом образовању (1)  Виши саветник 

Радно место за опште и правне послове (1)  Саветник 

Радно место за правне послове (1) Саветник 

Радно место за техничко-технолошке информације (1) Саветник 

Група за инспекцијскe послове 

Радно место руководилац групе за инспекцијскe послове (1) Виши 
саветник 

Радно место просветног инспектора (3) Самостални саветник 

СЕКТОР ЗА  ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 

 

Помоћник покрајинског секретара за  високо образовање и студентски 
стандард (1) Службеник на положају 

 

Радно место за област високог образовања на факултетима и високим 
школама струковних студија (1) Саветник 

Радно место за послове  студентског стандарда (1) Саветник                    

Радно место за послове сарадње са научним институтима и 
институцијама од посебног значаја за АП Војводину (1) Саветник 

Радно место за опште и финансијске послове у области истраживачке 
делатности и сарадње са привредом (1) Саветник 

СЕКТОР ЗА  ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Помоћник покрајинског секретара за  финансијске послове (1) 
Службеник на положају 

 

Радно место за материјално-финансијске послове у области високог 
образовања и научноистраживачке делатности (2) Самостални саветник 

Радно место за материјално-финансијске послове у области високог 
образовања (1) Саветник 

Радно место за материјално-финансијске послове (1) Саветник 



 

 

РАДНА МЕСТА ВАН УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА 

 

Подсекретар (1) Службеник на положају 

 

Радно место за односе са јавношћу и медијима (1) Саветник 

Радно место административно-техничког секретара (1) Виши референт 

Возач моторног возила (1) Намештеник четврта врста радних места 


