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[Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. 
марта 1963. године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И 
АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама друштве-
ног и политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и 
савезним органима власти, проглашава се Закон о стручним називима и 
академским степенима, који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 25. марта 1963. године. 

 
 

П.Р. бр. 78 
26. марта 1963. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

 
 

З А К О Н  

О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА 

Члан 1. 

Лица која заврше факултет или високу школу односно наставу пр-
вог или другог ступња на факултетима или високим школама на којима је 
школовање подељено на ступњеве, као и лица која заврше вишу школу, 
стичу стручне називе одређене овим законом. 

Члан 2. 

Лица која заврше наставу трећег ступња на факултету, одређеној 
високој школи или одређеној самосталној научној установи стичу академ-
ски степен по одредбама овог закона. 
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Члан 3. 

Стручни назив односно академски степен означава степен школске 
спреме у одговарајућој струци односно звању или позиву. 

Академски степен означава и посебну стручност у одговарајућој 
струци односно звању или позиву. 

Члан 4. 

Стручни назив односно академски степен уноси се у диплому о за-
вршеном школовању. 

Члан 5. 

Стручни називи одређују се према завршеној настави првог или 
другог ступња, а на факултетима односно високим школама који имају 
одсеке, одељке, групе или смерове и према одговарајућем одсеку, одељку, 
групи односно смеру. 

Члан 6. 

Стручни назив односно академски степен (члан 8) ставља се после 
имена лица које га је стекло. 

Члан 7. 

На факултетима, високим и вишим школама могу се стицати ови 
стручни називи: 
 на првом ступњу и 

на вишим школама 
на другом сту-

пњу 
1) на наставничким одсецима 

и групама филолошких, 
филозофско-историјских, 
филозофских, природно-
математских или тех-
ничких факултета (групе: 
математика, физика и хе-
мија) односно биотех-
ничког факултета (биоло-
гија) и на одговарајућим 
високим школама и вишим 
школама за спремање нас-
тавника. 

наставник (с наз-
начењем струке одно-
сно дисциплине), на 
пример: наставник 
физике, математике, 
историје итд. 

професор (с 
назначењем 
струке односно 
дисциплине), на 
пример: профе-
сор физике, ма-
тематике, исто-
рије итд. 
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2) на правним факултетима 
односно на правном одсе-
ку правно-економских фа-
култета и на одговарају-
ћим високим и вишим 
школама 

правник дипломирани 
правник 

3) на економским факулте-
тима односно на економ-
ском одсеку правно-
економских факултета и 
на одговарајућим високим 
и вишим школама 

економист дипломирани 
економист 

4) на медицинским факулте-
тима односно на одсеку 
опште медицине медицин-
ских факултета и на вишим 
медицинским школама 

виши медицински 
техничар 
виша медицинска 
сестра 

лекар 

5) на стоматолошким факул-
тетима односно на стома-
толошком одсеку меди-
цинских факултета и на 
вишим стоматолошким 
школама 

виши зубар зубни лекар 

6) на фармацеутским факул-
тетима 

виши фармацеутски 
техничар 

дипломирани 
фармацеут 

7) на пољопривредним фа-
култетима односно на по-
љопривредном одсеку би-
отехничког факултета од-
носно пољопривредно-
шумарских факултета и на 
високим и вишим пољоп-
ривредним школама 

инжењер пољоприв-
реде за... (по потреби 
с назначењем струке, 
одсека односно гру-
пе), на пример: за 
производњу њивског 
биља, повртарство, 
итд. 

дипломирани 
инжењер пољо-
привреде за... 
(по потреби с 
назначењем 
струке, одсека 
односно групе) 

8) на шумарским факултети-
ма односно на шумарском 
одсеку биотехничког фа-
култета односно на пољо-
привредно-шумарским фа-
култетима 

 

инжењер шумарства 
за... (по потреби с 
назначењем одсека 
односно групе) 

дипломирани 
инжењер шу-
марства за... (по 
потреби с назна-
чењем одсека 
односно групе) 
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9) на ветеринарским факул-
тетима односно на ветери-
нарском одсеку биотех-
ничког факултета 

ветеринар дипломирани 
ветеринар 

10) на машинским, грађевин-
ским, архитектонским или 
другим техничким факул-
тетима односно на машин-
ском, грађевинском, ар-
хитектонском или другом 
одсеку техничких факулте-
та и на високим и вишим 
техничким школама 

машински инжењер, 
грађевински инже-
њер, итд. за... (по пот-
реби с назначењем 
одсека односно групе) 

дипломирани 
машински ин-
жењер, дипло-
мирани грађе-
вински инже-
њер, итд. за... 
(по потреби с 
назначењем 
одсека односно 
групе) 

11) на саобраћајном факултету 
и на одговарајућим вишим 
школама 

саобраћајни инжењер 
за... (по потреби с 
назначењем струке, 
одсека односно групе) 

дипломирани 
саобраћајни 
инжењер за... 
(по потреби с 
назначењем 
струке, одсека 
односно групе) 

 

Члан 8. 

Према облику и карактеру наставе трећег ступња стиче се академ-
ски степен: „магистар” односно „специјалист” – са ознаком гране науке 
или научне дисциплине. 

Члан 9. 

Стручни називи за одсеке, одељке, групе или смерове факултета, 
високе школе и виших школа, који овим законом нису набројани, могу се 
одредити републичким прописима, у оквиру категорија стручних назива 
предвиђених овим законом. 

Овим прописима одређује се и који стручни називи, одређени овим 
законом, одговарају појединим високим и вишим школама, као и високе и 
више школе у којима се ови називи могу стицати, односно органи и орга-
низације који утврђују те школе. 
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Члан 10. 

Стручни називи који се стичу на појединим факултетима, високим 
и вишим школама, као и академски степени који се стичу на појединим 
факултетима и високим школама односно самосталним научним устано-
вама, утврђују се статутом факултета, високе и више школе, односно пра-
вилима самосталне научне установе, у складу са одредбама овог закона и 
републичких прописа. 

Члан 11. 

Лица која су завршила факултет, високу школу или вишу школу 
пре ступања на снагу овог закона стичу право на стручни назив односно 
академски степен који је овим законом предвиђен за одговарајући факул-
тет, високу или вишу школу. 

Ако факултет, висока школа или виша школа више не постоји, а по 
важећим прописима за те школе није предвиђен стручни назив односно 
академски степен, Секретаријат Савезног извршног већа за просвету и 
културу утврдиће да ли те школе дају право на стручни назив односно 
академски степен и на који. 

Члан 12. 

Стручни називи и академски степени стечени у иностранству под-
лежу нострификацији. 

Начин и поступак нострификације прописује Савезно извршно ве-
ће. 

Члан 13. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службе-
ном листу ФНРЈ”. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 19 (1963), 13, стр. 225–227] 
 
 
 




