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[Одлука о изменама и допунама Одлуке 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 органи-
зацији, од 15. маја 1981. године] 

 
На основу члана 62а, а у складу са чланом 61. ст. 3. и 4. Закона о 

високом школству ("Службени гласник СР Србије", број 22/80), 
Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Репу-

блике на заједничкој седници Већа корисника образовања и Већа радника 
у образовању од 15. маја 1981. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕД-
МЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТУДИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ВИСОКОШ-

КОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА IV СТЕ-
ПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У СТРУЦИ КОЈА НЕ ОДГОВАРА ЗА 

СТУДИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању предмета од значаја за студије у одређеној 
високошколској организацији за лица која су стекла IV степен стручне 
спреме у струци која не одговара за студије у одређеној високошколској 
организацији ("Службени гласник СР Србије", број 24/80), члан 2. став 1, 
прва реченица мења се и гласи: 

"Лица која су стекла четврти степен стручне спреме а нису савла-
дала предмете од значаја за студије на одређеној високошколској органи-
зацији по плану и програму предвиђеном чланом 37. Закона о усмереном 
образовању и васпитању ("Службени гласник СРС", број 29/79), могу да се 
упишу у одређену високошколску организацију ако положе испите из 
следећих предмета по програму факултативних предмета IV степена 
стручне спреме са бројем часова у годишњем наставном плану, и то: 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику СР Србије". 

 
01 – број 06-890/3 
У Београду, 15. маја 1981. године 

 

Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Републике 

 
Председник  

Већа корисника  
образовања, Председник Скупштине, 

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

Председник  
Већа радника у  
образовању,  

Расим Љубијанкић, с.р.  
 
 

[Службени гласник СР Србије, 37 (1981), 31, стр. 2248-2249] 
 
 




