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[Одлука о утврђивању предмета од значаја за студије у од-
ређеној високошколској организацији за лица која су стекла 
четврти степен стручне спреме у струци која не одговара за сту-
дије у одређеној високошколској организацији, од 6. јуна 1980. 
године] 

 
На основу чл. 62а а у складу са чл. 61. ст. 3 и 4. Закона о високом 

школству ("Службени гласник СР Србије" бр. 22/80) скупштина Заједнице 
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 ПРЕДМЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТУДИЈЕ У  
ОДРЕЂЕНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ЛИЦА 
КОЈА СУ СТЕКЛА ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У 
СТРУЦИ КОЈА НЕ ОДГОВАРА ЗА СТУДИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ  

ВИСОКОШКОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

У складу са одговарајућим програмом четвртог степена стручне 
спреме, овом одлуком утврђују се предмети од значаја за студије на одре-
ђеној високошколској организацији. 

Члан 2. 

Лица која су стекла четврти степен стручне спреме у струци која 
не одговара за студије у одређеној високошколској организацији могу да 
се упишу на прву годину студија те високошколске организације ако имају 
положене испите из следећих предмета са бројем часова у годишњем на-
ставном плану и то: 

За упис на: 
 

1. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
− математика 2+2 
− техничка физика односно механика 2+2 
− нацртна геометрија 0+1 
 

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
− математика 2+2 
− физика 2+2 
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3. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ И  

РУДАРСКО МЕТАЛУРШКИ (металуршки одсек) 
− математика 2+2 
− физика (физичка хемија) 2+0 
− хемија 0+2 
 

4. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ И  
РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИ (рударски одсек) 
− математика 2+2 
− техничка физика (техничка механика) 2+1 
 

5. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
Одсеци Предмети 
а) 1. Ратарски хемија са 
  2. Сточарски биохемијом 2+2 
   3. Хортикултура биологија 2+2 
  4. Заштита биља 
б) 5. Хеманизација математика 2+2 
  6. Мелиорација физика 2+2 
в) Одсек за прехрам- хемија са 
    бену технологију биологијом 2+2 
г) Агрономски математика 0+2 
  математика 2+2 
  физика 2+2 
 

6. ВЕТЕРИНАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
− латински 0+1 
− биологија 0+2 
− хемија 2+1 
− физика 2+0 
 

7. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

− математика 2+0 
− физика 2+0 
− хемија 0+2 
− биологија 0+2 
 

8. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 
− математика 2+2 
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− физика 2+2 
9. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

− математика 2+1 
− нацртна геометрија са техн. цртањем 2+0 
− техн. механика 0+2 
− физика 0+1 
 

10. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
− нацртна геометрија 2+0 
− математика 2+0 
− слободно цртање 0+2 
− култура 0+2 
 

11. МЕДИЦИНСКИ, СТОМАТОЛОШКИ, ФАРМАЦЕУТСКИ 
− латински 0+1 
− физика 2+0 
− хемија 2+1 
− биологија 0+2  
 

12. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
− основи полит. економије 2+0 
− економика и организација ОУР-а 2+0 
− економика СФРЈ 0+2 
− основи статистике 0+2 
 

13. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
− основи социологије са социјалном 
      психологијом 2+0 
− основи филозофије 2+0 
− основи друштвено-економског и 
      политичког система СФРЈ 0+2 
− савремени савет и међународни односи 0+2 
 

14. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
− историја 2+0 
− право удруженог рада 0+2 
− основи права 2+0 
− основи политичке економије 0+2 
 

15. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
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а) За групе: историја, историја уметности, археологија,  
етнологија, класична филологија 

− историја 2+2 
− историја уметности 0+2 
− латински или грчки 2+0 
 
б) Групе: психологија и педагогија 
− филозофија 2+2 
− психологија 2+2 
 
в) Групе: филозофија и социологија 
− филозофија 2+2 
− социологија 0+2 
− латински или грчки 2+0 
 

16. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
− а) Групе за стране језике и књижевности 
− страни језик 2+2 
− историја цивилизације 1+1 
− савремени српскохрватски језик 
      и правопис или савремени српско- 
      хрватски језик са лингвистиком 1+1 
б) Групе за српскохрватски језик и књижевност или  
савремени српскохрватски језик са лингвистиком 

− историја цивилизације 1+1 
− савремени српскохрватски језик 
      и правопис или савремени српско- 
      хрватски језик са лингвистиком 1+1 
− проучавање књижевног дела 1+1 
− страни живи или класични језик 
      (уколико постоји у наставном плану 
      струке за другу фазу средњег 
      усмереног образовања) 1+1 
 
За ученике који су завршили правну и биротехничку струку: 
а) Групе за стране језике и књижевности 
− страни језик 3+3 
б) Групе за српскохрватски језик и књижевност, за  
југословенске књижевности и за општу књижевност 

− савремени српскохрватски језик 
      и правопис или савремени српско- 
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      хрватски језик са лингвистиком 2+2 
− проучавање књижевног дела 2+2 

17. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
а) Група математика и астрономија 
− математика 2+2 
 
− б) Група механика 
− математика 2+2 
− физика 2+2 
 
в) Групе физика, минералогија и основи технике и производње 
− математика 2+2 
− физика 2+2 
 
г) Група хемија и физичка хемија 
− хемија 2+2 
− физика 2+2 
−  
д) Група биологија и молекуларна биологија 
− биологија 2+2 
− хемија 2+2 
 
 
ђ) Географија и просторно планирање 
− математика 2+2 
− географија 2+2 
 
е) Група за туризам 
− математика 2+2 
− основи туризма 2+2 
 

18. ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ  
УМЕТНОСТИ (заједнички програм) 
− цртање 2+2 
− сликање 
− вајање 
− графика 2+2 
−  

19. ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 
− основи позоришне уметности 2+2 
− основи филмског и телевизијског васпитања 2+2 
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20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА  
− математика 2+2 
− основи политичке економије 2+2 
 

21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
− основи социологије са социјалном психологијом 2+0 
− филозофија (програм са Филозофског факултета) 2+0 
− друштвено уређење СФРЈ 0+2 
− савремени свет и спољна политика Југославије 0+2 
 

22. ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
− физика 2+2 
− математика 2+0 
 

23. ПЕДАГОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
− математика 2+2 
− физика 2+0 
− хемија 0+2 
 

24. ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
− биологија 2+2 
− психологија 2+0 
− основи права 0+2 
 
 

25. ФАКУЛТЕТ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
− без факултативне наставе 

 
 
Предмети из става 1. овог члана дати су по програму факултативне 

наставе, евидентирањем назива предмета и броја часова из годишњег на-
ставног плана факултативне наставе. 

Члан 3. 

Услови из члана 2. ове одлуке односе се и на лица која су стекла 
трећи степен стручне спреме у струци која не одговара за студије на 
одређеној високошколској организацији а имају право уписа у I годину 
студија у складу са Законом. 
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Члан 4. 

Предмети од значаја за студије на факултетима из члана 2. ове од-
луке утврђују се као предмети од значаја за студије на њима одговарајућој 
вишој школи, односно њиховим смеровима, групама и одсецима. 

Члан 5. 

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

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

 

Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Републике 

 
Председник  

Већа корисника Председник 
образовања, Скупштине, 

Александар Дикић, с.р. др Драгутин Шошкић, с. р. 
  

Председник  
Већа радника  
у образовању,  

Расим Љубијанкић, с. р.  
 
 

[Службени гласник СР Србије, 36 (1980), 24, стр. 1419-1421] 
 


