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[Одлука о утврђивању струка које су одговарајуће за студије на 
одређеној високошколској организацији, од 6. јуна 1980. године] 

 
На основу чл. 62а, а у складу са чл. 60. став 3. Закона о високом 

школству ("Службени гласник СР Србије", бр. 22/80) Скупштине Заједни-
це усмереног образовања за територију Републике на заједничкој седници 
Већа корисника образовања и Већа радника у образовању од 6. јуна 1980. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ СТРУКА КОЈЕ СУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗА  
СТУДИЈЕ НА ОДРЕЂЕНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

За студије на одређеној високошколској организацији утврђују се 
као одговарајуће следеће струке: 

 
1.  За АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

− грађевинска и математичко техничка; 
 

2. За ВЕТЕРИНАРСКИ ФАКУЛТЕТ: 
− ветеринарска, здравствена, хемијско-технолошка, прехрамбена, 

пољопривредна и природно-техничка; 
 

3. За ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ: 
− природно-техничка, здравствена, делатност личних услуга; еко-

номско-комерцијална, ватрогасна, правно-биротехничка и про-
светна (припремни наставни степен педагошке академије); 

 
4. За ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ: 

− економско-комерцијална, угоститељско-туристичка, трговинска, 
правна и биротехничка, преводилачка и архивско-музејска,  мате-
матичко-техничка (само занимања: програмер, оператор на рачу-
нару, статистичар) и пољопривредна (агроекономиста); 

 
5. За ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ: 

− електротехничка, машинска, машинско-енергетска, математичко-
техничка, природно-техничка, графичка, грађевинска и саобраћај-
на; 
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6. За ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
− грађевинска, дрвопрерађивачка, математичко-техничка, природно-

техничка, геодетска и хидрометеоролошка; 
 

7. За МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
− машинска, машинско-енергетска, електротехничка, рударска, по-

љопривредна, саобраћајна (друмски, унутрашњи транспорт, водни, 
ваздухопловни, железнички), математичко-техничка, природно-
техничка, грађевинска, геодетска, керамичка, производња грађе-
винског материјала, кожарска, металуршка, дрвопрерађивачка, хи-
дрометеоролошка, шумарска, прехрамбена, хемијско-технолошка, 
геолошка и гумарска; 

 
8. За МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

− здравствена, ветеринарска, природно-техничка и делатност личних 
услуга; 

 
9. За ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ: 

− пољопривредна, хемијско-технолошка, прехрамбена, шумарска, 
дрвопрерађивачка, ветеринарска, здравствена, природно-техничка, 
делатност личних услуга, машинска, економско-комерцијална, ма-
шинско-енергетска, електро-техничка, геодетска, кожарска, тек-
стилна, трговачка, завршена друга фаза педагошких академија, 
грађевинска, математичко-техничка, угоститељско-туристичка, гу-
марска, стакларска, правна и биротехничка и саобраћајна; 

 
10. За ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ: 

− правна и биротехничка, економско-комерцијална, трговинска, пре-
водилачка и архиварско-музејска, просветна (припремни степен 
педагошке академије) и делатност културе и информација; 

 
11. За ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ: 

− просветна (припремни степен педагошке академије) и посебно: 
 

а) за математику и астрономију – математичко-техничка, приро-
дно-техничка, машинска, машинско-енергетска, електротехничка, 
грађевинска, рударска, геодетска, хемијско-технолошка, графичка, 
стакларска, керамичка, ватростална, производња грађевинског ма-
теријала, ватрогасна, геолошка, текстилна, кожарска, гумарска, ме-
талуршка, пољопривредна, прехрамбена, шумарска, дрвопре-
рађивачка, ветеринарска, саобраћајна и хидрометеоролошка; 
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б) за механику – математичко-техничка, природно-техничка, ма-
шинска, машинско-енергетска, грађевинска, електротехничка, ваз-
духопловна, металуршка, рударска, саобраћајна и хидрометеоро-
лошка; 
 
в) за физику и метеорологију – природно-техничка, математичко-
техничка, машинска, машинско-енергетска, грађевинска, металур-
шка и геодетска; 
 
г) за основе технике и производње – све струке наведене за физи-
ку и метеорологију, као и кожарска, текстилна, хемијско-техноло-
шка, рударска, саобраћајна и производња грађевинског материјала; 
 
д) за хемију и физичку хемију -  природно-техничка, матема-
тичко-техничка, хемијско-технолошка, геолошка, хидрометеоро-
лошка, гумарска, стакларска, керамичка, текстилна, пољопривред-
на и производња грађевинског материјала; 
 
ђ) за биологију и молекуларну биологију – природно-техничка, 
математичко-техничка, здравствена, ветеринарска, шумарска (осим 
два смера који немају биологију), прехрамбена, пољопривредна 
(осим четири смера који немају биолошке предмете) и делатност 
личних услуга; 
 
е) за географију – природно-техничка, угоститељско-туристичка, 
саобраћајна и просветна (припремни наставни степен педагошке 
академије); 
 
ж) за просторно планирање – природно-техничка и математичко-
техничка; 
 
з) за туризам – угоститељско-туристичка, економско-комерцијал-
на, саобраћајна, природно-техничка, просторно-планерска, прево-
дилачка и архивско-музејска и делатност културе и јавног инфор-
мисања; 
 

12. За РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
(РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИ): 
− машинска, машинско-енергетска, електротехничка, хемијско-тех-

нолошка, стакларска, керамичка, ватростална, ватрогасна, геоло-
шка, рударска, математичко-техничка, природно-техничка, грађе-
винска, геодетска, хидрометеоролошка и саобраћајна; 
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13. За САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ: 
− машинско-енергетска, електротехничка, саобраћајна (друмски, 

унутрашњи транспорт, водни, ваздухопловни, железнички, ПТТ), 
рударска, металуршка, геолошка, математичко-техничка, природ-
но-техничка и грађевинска; 

 
14. За ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ: 

− машинска, машинско-енергетска, електротехничка, геолошка, ру-
дарска, грађевинска, стакларска, керамичка, ватростална, произво-
дња грађевинског материјала, ватрогасна, текстилна, кожарска, 
гумарска, металуршка, пољопривредна, прехрамбена, здравствена, 
математичко-техничка, природно-техничка, хемијско-технолошка 
и графичка; 

 
15. За СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ: 

− ветеринарска, здравствена, природно-техничка, делатност личних 
услуга; 

 
16. За ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 

− све струке и занимања уз проверу посебних услова за упис; 
 
17. За ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА: 

− машинска, машинско-енергетска, електротехничка, хемијско-тех-
нолошка, графичка, стакларска, ватростална, производња грађе-
винског материјала, угоститељско-туристичка, биротехничка, гра-
ђевинска, рударска, геолошка, здравствена, математичко-техничка 
и природно-техничка; 

 
18. За ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 

− преводилачка и архивско-музејска, трговинска, економско-комер-
цијална, угоститељско-туристичка, правна и биротехничка, делат-
ност културе и јавног информисања, просветна (припремни на-
ставни степен педагошке академије) здравствена и уметничка де-
латност; 

 
19. За ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ: 

− хемијско-технолошка, здравствена, прехрамбена, природно-тех-
ничка и делатност личних услуга; 

 
20. За ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ (на одговарајуће групе): 

− архивско-музејска и преводилачка, делатност културе и јавног ин-
формисања, здравствена, економско-комерцијална, правна бироте-
хничка, уметничка делатност и просветна (припремни наставни 
степен педагошке академије); 
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21. За ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ: 
− преводилачка и архивско-музејска, делатност културе и јавног ин-

формисања и просветна (припремни наставни степен педагошке 
академије); 

 
22. За ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ: 

− шумарска, пољопривредна, дрвопрерађивачка, природно-техничка, 
математичко-техничка, хидро-метеоролошка, хемијско-техноло-
шка, геолошка, ветеринарска, геодетска, машинска, машинско-
енергетска, грађевинска, електротехничка, уметничка (ликовни те-
хничар); 

 
23. За ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ: 

− делатност културе и јавног информисања, уметничка делатност, 
архивско-музејска и све остале струке и занимања уз проверу по-
себних услова за упис; 

 
24. За ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ: 

− делатност културе и јавног информисања, уметничка делатност, 
преводилачка и архивско музејска и све остале струке и занимања 
уз проверу посебних услова за упис; 

 
25. За ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ: 

− делатност културе и јавног информисања, уметничка делатност, 
преводилачка и архивско-музејска и све остале струке и занимања 
уз проверу посебних услова за упис; 

 
26. За ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ: 

− уметничка делатност – музичка струка и све остале струке и зани-
мања уз проверу посебних услова за упис; 

 
27. За ФАКУЛТЕТ ЗА ОПШТЕНАРОДНУ ОДБРАНУ: 

− све струке и занимања уз посебне услове за упис; 
 
28. За ПЕДАГОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ: 

− машинска, машинско-енергетска, хемијско-технолошка, текстилна, 
пољопривредна, природно-техничка, математичко-техничка, елек-
тротехничка, металуршка, саобраћајна, графичка, грађевинска, др-
вопрерађивачка, шумарска, производња грађевинског материјала, 
кожарска, гумарска, керамичка, ватростална, прехрамбена и ру-
дарска; 
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29. За ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ: 
− машинска, машинско-енергетска, електротехничка, керамичка, ва-

тростална, производња грађевинског материјала, ватрогасна, гео-
лошка, текстилна, кожарска, гумарска, рударска, металуршка, по-
љопривредна, прехрамбена, шумарска, дрвопрерађивачка, ветери-
нарска, саобраћајна (друмски, унутрашњи транспорт, водни, ваз-
духопловни, железнички, ПТТ), угоститељско-туристичка, грађе-
винска, геодетска, природно-техничка и математичко-техничка. 

Члан 2. 

Одговарајуће струке за студије на факултетима из чл. 1. ове одлуке 
утврђују се као одговарајуће струке за студије на њима одговарајућим ви-
шим школама, односно њиховим смеровима, групама и одсецима. 

Високошколске организације ће конкурсом ближе утврдити које су 
од струка из члана 1. ове одлуке одговарајуће за упис на одређене смерове, 
групе и одсеке у оквиру те високошколске организације. 

Члан 3. 

На факултете за физичко васпитање и народну одбрану могу кон-
курисати за упис кандидати из свих струка и занимања, уколико испуне 
предвиђене посебне услове. 

На факултете уметности могу конкурисати за упис кандидати из 
одговарајућих и других струка и занимања, уколико испуњавају предвиђе-
не посебне услове које прописују ови факултети. 

Кандидати који заврше припремни наставни степен педагошке ака-
демије могу конкурисати за упис на филолошки, филозофски, природно-
математички, дефектолошки, факултет политичких наука и правни факул-
тет. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
Ова одлука се објављује у "Службеном гласнику СР Србије". 

 
 

Број 06-1400/2-1 
У Београду, 6. јуна 1980. године 
 

Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Републике 

             
Председник  

Већа корисника образовања,  
Александар Дикић, с.р.  

  
Председник Председник 

Већа радника у образовању Скупштине, 
Расим Љубијанкић, с.р. др Драгутин Шошкић, с.р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 36 (1980), 24, стр. 1417-1419] 
 




