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[Одлука о мерилима за избор кандидата за упис у прву годину 
студија на високошколској организацији, од 3. марта 1982. го-
дине] 

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

("Службени гласник СР Србије", бр. 2/79, 22/80 и 31/81), 
Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Репу-

блике на заједничкој седници Већа корисника образовања и Већа радника 
у образовању од 3. марта 1982. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИ-
НУ СТУДИЈА НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се мерила за избор кандидата за упис у I 
годину студија на високошколској организацији, када се на конкурс јави 
већи број кандидата од утврђеног броја за упис као и начин примене ових 
мерила. 

Члан 2. 

Ако се на конкурс јави већи број кандидата од утврђеног броја 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 конкурса предвиђени; и 
− посебне предности при упису које се признају кандидатима са 

дипломом "Вук Стефановић Караџић", кандидатима који су освојили једно 
од три места на савезним   и републичким такмичењима, као и предности 
за стипендисте Титовог фонда, кандидате организација удруженог рада, 
стипендисте друштвено-политичких заједница или организација удруже-
ног рада из неразвијених подручја Републике и носиоце дипломе за успех 
из предмета значајних за одређене студије. 
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Члан 3. 

Ради употпуњавања мерила из члан 2. високошколска организација 
може конкурсом да предвиди и класификациони испит којим се провера-
вају знања и способности кандидата које су од значаја за одређене студије. 

Високошколска организација која конкурсом предвиди класифика-
циони испит, обавезно га спроводи у првом конкурсном року, уколико се 
на конкурс пријави већи број кандидата од предвиђеног броја за упис. 

Програм, односно садржај класификационог испита у погледу 
знања која су од значаја за одређене студије не може да буде обимнији, 
односно на вишем нивоу, од програмског садржаја претходног образовања 
за IV  степен стручне спреме у струци која је матична за одређене студије. 

Знања кандидата на класификационом испиту могу се испитати 
само задацима објективног типа, а способности одговарајућим поступцима 
и провереним инструментима. 

Програм, односно садржај класификационог испита, начин вредно-
вања резултата и спровођења испита високошколска организација је дужна 
да објави најкасније у року од 10 дана од дана објављивања конкурса за 
упис студената. 

Члан 4. 

Општи успех кандидата у претходном образовању утврђује се на 
основу општег успеха у првом, другом, трећем и четвртом разреду. 

За кандидате са III степеном стручне спреме општи успех се утвр-
ђује на основу оцена општег успеха у првом и другом разреду и двоструке 
вредности општег успеха у трећем разреду. 

Члан 5. 

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

− четири оцене из таквих предмета из целог тока претходног – 
усмереног, односно средњег образовања или, 

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

Члан 6. 

Предмете из члана 5. ове одлуке из којих се вреднују четири оцене, 
утврђује високошколска организација и објављује их у конкурсу. 
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У случају када кандидат у претходном образовању није имао неки 
од предмета утврђених и објављених на начин предвиђен у ставу 1. овог 
члана, орган високошколске организације надлежан за спровођење уписа 
утврдиће који се други одговарајући предмет узима ради утврђивања 
успеха из предмета од значаја за студије. 

Члан 7. 

Успех на испиту за проверу посебних услова за упис и успех на 
класификационом испиту, ако је такав испит конкурсом предвиђен, 
утврђује се на основу свих елемената ових испита и вреднује на начин 
предвиђен овом одлуком. 

Члан 8. 

Општи успех кандидата вреднује се збрајањем просечних оцена 
свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. 

Збир просечних оцена за сва четири разреда представља износ 
бодова по овом мерилу и може износити најмање 16, а  највише 20 бодова. 

За кандидате без III  и IV степена стручне спреме, односно без 
средњег образовања, просечан успех из свих предмета на испиту, у смислу 
члана 62. Закона о високом школству, вреднује се четвороструко. 

Члан 9. 

Успех кандидата из групе предмета од значаја за студије на 
одређене  високошколске организације, вреднује се збрајањем номиналних 
вредности четири оцене из тих предмета и може износити најмање 8, а 
највише 20 бодова. 

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

Успех кандидата на класификационом испиту вреднује се од 0 до 
20 бодова. 

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

− диплома "Вук Стефановић Караџић" или друге њој одговарају-
ће дипломе за изузетан општи успех у школском учењу и владању 2 бода 

− једно од прва три места на такмичењима из предмета од знача-
ја за одређене студије или будуће занимање; 

− на савезним такмичењима 2 бода 
− на републичким или покрајинским 1 бод. 
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Посебна предност по осталим основама предвиђеним чланом 2. ове 
одлуке, а при  једнаком броју бодова (по другим мерилима) остварују кан-
дидати по следећем редоследу (без додатних бодова): 

1. стипендисти Титовог фонда, 
2. кандидати организација удруженог рада, 
3. стипендисти друштвено-политичких заједница или организа-

ција удруженог рада из неразвијених подручја Републике, 
4. посебна диплома за успех из предмета значајним за одређене 

студије. 
Члан 10. 

Када више кандидата имају једнак укупан број бодова предност 
имају кандидати са бољим укупним успехом на испиту за проверу посеб-
них услова и на класификационом испиту и најзад са већом просечном 
оценом из претходног образовања, односно са положеног еквивалентног 
испита. 

Члан 11. 

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

Члан 12. 

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 06-890/2 од 15. маја 1981. године ("Службени гласник СРС", 
број 31/81). 

 
О1 број 06-364/3 
У Београду, 3. марта 1982. године 

Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Републике 

Председник 
Већа корисника образовања, 
Александар Дикић, с. р. 

 Председник Скупштине, 
др Драгутин Шошкић, с.р. 

  
Председник 

Већа радника у образовању, 
Расим Љубијанкић, с.р. 

 

[Службени гласник СР Србије, 38 (1982), 13, стр. 698-699] 




