Организациона шема Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Одељење за координацију рада школских
управа

Министар
Група за интерну
ревизију

Кабинет министра

Државни секретари

Група за медије и
комуникације

Одсек за правне
послове

Школска управа
Ужице

Секретаријат Министарства
Одељење за усклађивање рада
унутрашњих јединица Министарства

Одељење за
опште послове

Група за одржавање возила
и послове возача и курира

Одсек за полагање испита за лиценцу,
директоре и секретаре установа
Сектор за предшколско и основно
образовање и васпитање

Група за
јавност рада

Група за правне послове у
предшколском и основном
образовању и васпитању

Група за послове предшколског
васпитања и образовања

Школска управа
Краљево

Одсек за кадровске
послове

Школска управа
Чачак

Група за одржавање квалитета
у интерној мрежи рачунара

Школска управа
Крушевац
Школска управа
Крагујевац

Одељење за области
предшколског и основног
образовања и васпитања

Одсек за послове основног
образовања и васпитања

Школска управа
Јагодина

Група за стратешко планирање основног образовања
и васпитања и развој центара за популаризацију науке

Школска управа
Сомбор

Сектор за средње образовање и
васпитање и образовање одраслих
Група за правне послове у
средњем образовању и
васпитању и образовању
одраслих

Одељење за послове средњег
образовања и васпитања и
образовања одраслих

Група за средње
стручно образовање
и васпитање

Група за средње опште и
уметничко образовање
и васпитање

Школска управа
Нови Сад
Школска управа
Ваљево

Група за
образовање
одраслих

Школска управа
Пожаревац

Сектор за високо образовање
Школска управа
Зајечар

Одсек за послове високог
образовања

Група за аналитику и развој
високог образовања

Школска управа
Лесковац
Сектор за унапређивање
људских и мањинских права

Одсек за људска и мањинска
права у образовању

Школска управа
Зрењанин
Школска управа
Ниш

Сектор за инспекцијске послове
Група за правне, аналитичке
и информатичке послове

Сектор за дигитализацију у просвети
и науци

Сектор за дуално образовање и
васпитање

Одељење за инспекцијске послове у
установама доунинверзитетског образовања и
васпитања и заводима

Одељење за инспекцијске послове у
установама високог образовања и
ученичког и студентског стандарда

Школска управа
Косовска Митровица
Школска управа
Београд

Група за е-Просвету

Група за е-Науку

Група за дигитализацију у образовању

Група за стручно-педагошки надзор за
општине Нови Пазар, Тутин и Сјеница

Група за дуално образовање и васпитање
и национални оквир квалификација

Сектор за науку
Одсек за развој
научноистраживачких
кадрова
Сектор за ученички и студентски
стандард и инвестиције

Одељење за инвестиције

Одсек за управљање
инвестиционим пројектима
Сектор за технолошки развој,
трансфер технологија и иновациони
систем

Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције

Одсек за праћење реализације програма и
пројеката у области основних истраживања
и студијско-аналитичке послове

Одељење за послове ученичког и студентског стандарда

Група за планирање, обрачун и извештавање
о реализацији инвестиционих пројеката

Група за Национални
иновациони систем

Одсек за развојне и истраживачке
програме и пројекте у науци

Група за обезбеђивање квалитета
научноистраживачког рада и развој
научноистраживачке делатности

Група за ученичке и студентске
кредите и стипендије

Одсек за праћење реализације програма и
пројеката у области технолошког развоја и
студијско-аналитичке послове

Група за ученички и
студентски стандард

Група за праћење рада и пословања
организација – корисника буџетских
средстава, субвенција и средстава из
међународних кредита и донација

Одељење за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА),
међународну сарадњу, донације и придруживање ЕУ у образовању

Одсек за програмирање и праћење спровођења пројеката
претприступних фондова ЕУ (ИПА) у сектору Развој људски ресурса

Група за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА)
у сектору Конкурентности и имплементације других
пројеката и кредита у области науке и иновација

Одсек за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте,
споразуме и донације у образовању

Сектор за финансије

Одсек за припрему
програмског буџета

Одељење за извршење
програмског буџета

Одсек за буџетско
рачуноводство

Одељење за обављање финансијско
материјалних послова

Група за јавне
набавке

Група за финансијско
управљање и контролу

