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[Одлука о мерилима за избор кандидата за упис у прву годину сту-
дија на високошколској организацији, од 15. маја 1981. године] 

 
На основу члана 62а. и члана 65. став 5. Закона о високом 

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

Републике 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 МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА УПИС У I ГОДИНУ 
СТУДИЈА НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се мерила за избор кандидата, по конкурсу, 
за упис у I годину студија на високошколској организацији, када се на 
конкурс јави већи број кандидата од броја утврђеног за упис. 

Члан 2. 

Ако се на конкурс јави већи број кандидата од броја утврђеног за 
упис, високошколска организација врши избор у складу са мерилима за 
вредновање: 

− општег успеха кандидата, 
− успеха из групе предмета који су од посебног значаја за од-

ређене студије, 
− укупног успеха на испиту за проверу посебних услова за упис, 

ако су такви услови конкурсом предвиђени и 
− предности за стипендисте Титовог фонда, носиоце диплома за 

изузетан успех у школском учењу и владању, носиоце посебних признања, 
кандидате које на студије упућује организација удруженог рада у којој су у 
радном односу и кандидате које стипендирају друштвено-политичке зајед-
нице или организације удруженог рада са неразвијених подручја Републике. 

Члан 3. 

Општи успех кандидата у претходном образовању утврђује се на 
основу: 
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− средње вредности општег успеха у првом и другом разреду и 
− средње вредности општег успеха у последња два разреда, од-

носно у последњем разреду и на завршном испиту за кандидате који су 
полагали овај испит. 

Члан 4. 

Успех из групе предмета од значаја за одређене студије утврђује се 
на основу: 

− четири оцене из тих предмета из целог тока претходног – ус-
мереног, односно средњег – образовања или 

− четири оцене из тих предмета, укључујући оцене са испита које 
кандидати полажу ради стицања услова за упис на одређене студије. 

Члан 5. 

Предмете из чл. 4. ове Одлуке, из којих се узимају четири оцене, 
утврђује високошколска организација и објављује их у конкурсу. 

Изузетно, у случају када кандидат у претходном образовању није 
имао неки од предмета из става 1. овог члана, орган високошколске орга-
низације надлежан за спровођење уписа утврдиће који се други, одговара-
јући предмет узима ради утврђивања успеха из групе предмета од значаја 
за студије. 

Члан 6. 

Успех на испиту за проверу посебних услова за упис утврђује се на 
основу свих елемената тога испита, предвиђених одлуком високошколске 
организације. 

Члан 7. 

Општи успех кандидата вреднује се збрајањем средњих вредности 
бројчаних израза општег успеха у првом и другом разреду и у последња 
два разреда, односно у последњем разреду и на завршном испиту за кан-
дидате који су овај испит полагали, узимајући за одличан – 5, за врло до-
бар – 4, за добар – 3 и за довољан – 2 бода. 

За кандидате без трећег и четвртог степена стручне спреме, одно-
сно без средњег образовања успех на испиту у смислу члана 62. Закона о 
високом школству, вреднује се двоструко. 
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Успех кандидата из групе предмета од значаја за студије на одре-
ђеној високошколској организацији вреднује се збрајањем номиналних 
вредности четири оцене из тих предмета. 

Успех кандидата који испуне посебне услове вреднује се од 11 до 
20 бодова, осим код избора кандидата за студије уметности, који се вред-
нује од 21 до 60 бодова. 

Посебна предност кандидата вреднује се само по једном од 
предвиђених основа, најповољнијем за кандидата и то: 

 
− диплома "Вук Караџић" или друге, њој 
 одговарајуће дипломе за изузетан општи 
 успех у школском учењу и владању 3 бода 
− посебна диплома за успех из предмета 
 значајног за одређене студије 2 бода 
− једно од прва три места на такмичењима 
 значајним за одређене студије или бу- 
 дуће занимање: 
− на савезним такмичењима 3 бода 
− на републичким или покрајинским 2 бода 
− на градским и регионалним 1 бод 
− стипендисти Титовог фонда 3 бода 
− стипендисти друштвено-политичких за- 
 једница или организација удруженог рада 
 са неразвијеног подручја Републике 1 бод 
− кандидати организација удруженог рада 

у којима су у радном односу најмање годину  
дана 3 бода 

Члан 8. 

Када више кандидата имају једнак укупан број бодова предност 
имају кандидати са бољим укупним успехом на испиту за проверу посеб-
них услова, затим са већом просечном оценом из групе предмета од зна-
чаја за студије на одређеној високошколској организацији и, најзад, са 
већом просечном оценом из свих предмета последњег разреда претходног 
образовања, односно положеног еквивалентног испита. 

Ако се предност кандидата не може утврдити ни по којем од осно-
ва из става 1. овог члана, одлуку о упису донеће високошколска организа-
ција, имајући при томе у виду и могућност да одступи од предвиђеног бро-
ја места за упис. 
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Члан 9. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном гласнику СР Србије". 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерили-
ма за избор кандидата за упис у I  годину студија на високошколској орга-
низацији број 06-1400/2-3 од 6. јуна 1980. године ("Службени гласник СР 
Србије", број 24/80). 

 
01 – број 06-890/2 
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. 2249-2250] 
 
 




