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[Друштвени договор о упису студената на прву годину студија 
на високошколским организацијама у СФРЈ, објављен 18. сеп-
тембра 1982. године] 

 
На основу члана 124. Устава СФРЈ Југославије, а у складу са чл. 

11. и 13. Договора социјалистичких република и социјалистичких ауто-
номних покрајина о заједничким основама система васпитања и образова-
ња, самоуправне интересне заједнице усмереног образовања социјалистич-
ких република и социјалистичких аутономних покрајина, Савез самоу-
правних интересних заједница усмереног образовања и васпитања СР БиХ, 
универзитети, Заједница виших школа СР Србије и извршна већа скуп-
штина социјалистичких република и социјалистичких аутономних покра-
јина (у даљем тексту: учесници Договора – саставни део Договора чини 
списак потписника који садржи назив и седиште потписника), закључују 

 
ДРУШТВЕНИ ДОГОВОР 

О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА ВИСО-
КОШКОЛСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СФРЈ 

Члан 1. 

Потписници овим договором утврђују мере и активности за ускла-
ђивање броја места за упис (планова уписа) студената на прву годину сту-
дија, основе за уједначавање услова уписа студената на прву годину сту-
дија и основе и начин уређивања других питања у вези са уписом студена-
та, која су од заједничког интереса. 

О другим питањима у вези са уписом студената, која су од посеб-
ног интереса за учеснике Договора, могу се закључивати и посебни дого-
вори и самоуправни споразуми (питања материјалних средстава, начин 
планирања уписа и услови за реализацију тих планова, поједина питања из 
студентског стандарда, усаглашавање законских и подзаконских регулати-
ва итд.). 

Члан 2. 

Корисници и даваоци услуга у самоуправним интересним заједни-
цама усмереног образовања СР и САП утврђују број уписних места (план 
уписа) у  поједине високошколске организације, односно програме поједи-
них студија, полазећи од кадровских потреба и могућности удруженог ра-
да и друштва у целини, уважавајући и интересовања и способности омла-
дине и радника за високошколским образовањем. 
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Самоуправне интересне заједнице усмереног образовања СР и 
САП ће међусобно усаглашавати планове уписа и капацитете појединих 
високошколских организација тако да ће обезбедити могућности за упис у 
складу с потребама и могућностима корисника и потребама друштва, од-
носно с могућностима запошљавања. 

Члан 3. 

Услови уписа, у смислу овог договора, обухватају: 
1. претходно стечена знања и способности, од значаја за студије, 
2. посебне способности и друге посебне захтеве за поједине врсте 

студија, ако су такви захтеви предвиђени. 
Поред наведеног могу се узимати у обзир и радно искуство, 

добијене награде, дипломе и други услови који су значајни за одређене 
студије. 

Претходно стечена знања и способности од значаја за студије дока-
зују се сведочанствима о претходном образовању или и проверавањем 
знања и других способности значајним за студије. 

Као услов за упис могу се предвидети само знања, која се стичу у 
оквиру обавезних или факултативних програма у претходном образовању. 

Услови за упис на истоврсне и сродне студије, по правилу, су 
једнаки. Потписници који утврђују услове за упис у истоврсне односно 
сродне студије, усаглашаваће садржаје испита и о томе закључивати 
одговарајуће самоуправне споразуме. 

Члан 4. 

Потписници Договора сагласни су да се на студије могу уписати 
кандидати, који су стекли трећи или четврти степен стручне спреме, одно-
сно који су стекли средње образовање у трогодишњем или четворогоди-
шњем трајању, а испуњавају услове из става 1. члана 3. овог договора. 

На студије се, у складу са прописима социјалистичких република и 
социјалистичких аутономних покрајина, могу уписати и кандидати који 
нису стекли образовање из става 1. овог члана, ако су завршили основно 
образовање, имају одговарајуће радно искуство за студије и на посебном 
испиту докажу да имају знања и способности за студије. 

Члан 5. 

Услови уписа једнаки су за кандидате који се уписују на студије 
пре рада, из рада или уз рад. 
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Члан 6. 

Ако је број кандидата за упис који испуњавају услове из члана 3. 
већи од предвиђеног броја места, избор се врши у класификационом по-
ступку, при чему се узимају у обзир резултати постигнути у претходном 
образовању, резултати испита као и други критеријуми, који су од значаја 
за одређене студије. 

За студије за које се траже посебне склоности и способности оба-
везни су испити. 

Вредновање и начин вредновања предвиђених критеријума за 
утврђивање предности кандидата у класификационом поступку високо-
школске организације усагласиће у оквиру Заједнице универзитета Југо-
славије и Савеза самоуправних интересних заједница усмереног образова-
ња социјалистичких република и социјалистичких аутономних покрајина. 

Члан 7. 

Потписници Договора ће у својим плановима уписа, у складу са 
утврђеним потребама, посебно предвидети број места за упис на студије 
пре рада, из рада и уз рад. 

Ради потпунијег и бржег остваривања образовања из рада, учесни-
ци Договора ће утврдити захтеве у погледу радног искуства у свим случа-
јевима када је оно један од услова за успешно студирање. 

Члан 8. 

Самоуправне интересне заједнице усмереног образовања СР и 
САП ће усагласити планове уписа студената и утврдити број места за упис 
најкасније до 1. марта сваке године за наредну школску годину, а високо-
школске организације ће објавити број места и услове за упис најкасније 
до 1. априла. 

Конкурсни поступак за упис студената обавља се највише у два 
редовна конкурсна рока, изузетно у трећем, накнадном року, на високо-
школским организацијама које образују дефицитарне кадрове, а у прет-
ходним роковима нису попуниле објављена места за упис. 

Члан 9. 

Први конкурсни рок обавиће се у времену од 20. јуна до 10. јула, а 
други од 20. августа до 10. септембра. 
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Учесници Договора могу, у измењеним околностима које су од 
утицаја на одређивање конкурсних рокова заједнички (договорно) предви-
дети и друге рокове за спровођење конкурса. 

Члан 10. 

Потписници договора ће предлагати и предузимати мере и актив-
ности којима обезбеђују да кандидати, грађани СФРЈ, остварују право на 
упис под једнаким условима у складу са овим договором. 

Члан 11. 

Ради праћења примене овог договора потписници су сагласни, да 
образују координациони одбор. 

Координациони одбор чине по један представник потписника из 
сваке социјалистичке републике и социјалистичке аутономне покрајине. 

Конституисање координационог одбора обавиће се најкасније у ро-
ку од 30 дана од ступања на снагу овог друштвеног договора, а извршиће 
се на иницијативу представника потписника са територије СР Македоније. 

Члан 12. 

Измене и допуне Договора врше се на исти начин и у истом по-
ступку који је предвиђен за његово усвајање. 

Иницијативу за измену и допуну може покренути сваки потписник 
Договора. 

О покренутој иницијативи потписници овог договора изјасниће се 
најкасније у року од 60 дана од дана њеног покретања. 

Члан 13. 

Овај договор ће се објавити у службеним гласилима социјалистич-
ких република и социјалистичких аутономних покрајина. 

Договор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 

ПОТПИСНИЦИ 

За Универзитет 
"Кирил и Методиј" 

Скопље, 
Јован Стојановски, с.р. 

 

За Извршно веће 
Скупштине СР Босне и 

Херцеговине, 
Есад Хорозић, с р. 
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За Извршно веће 
скупштине 

СР Словеније, 
Лаополд Кејжар, с. р. 

За Савез СИЗ 
усмереног образовања и 
васпитања СР Босне и 

Херцеговине, 
Звонко Петровић, с. р. 

За Заједницу 
образовања Словеније, 
Тоне Ференц, с. р. 

За Универзитет "Ђуро 
Пуцар-Стари" 
Бања Лука 

Ибрахим Табаковић, с. р. 
За Универзитет 

"Едвард Кардељ", 
Љубљана 

Франц Бучар, с. р. 

За Универзитет 
"Џемал Биједић" Мостар, 
Душан Петровић, с. р. 

За Универзитет  
у Марибору, 

Далиј Ђонлагић, с. р. 

За Универзитет  
у Сарајеву, 

Сеид Хуковић, с. р. 
За Извршно веће  

Скупштине СР Србије, 
Милан 

Милутиновић, с. р. 

За Универзитет у Тузли, 
Војислав 

Магазиновић, с. р. 

За Заједницу усмереног  
образовања за 

територију Републике, 
Драгутин Шошкић, с. р. 

За Извршно веће 
Скупштине СР Црне 

Горе, 
Божина Ивановић, с. р. 

За Универзитет  
у Београду, 

Војислав Петровић, с. р. 

За Републичку СИЗ 
усмереног образовања 

Црне Горе 
Бошко Мијановић, с.р. 

За Универзитет 
уметности у Београду, 

Александар 
Обрадовић, с. р. 

За Универзитет  
"Вељко Влаховић" 

Титоград 
Миљан Радовић, с. р. 

За Универзитет 
"Светозар Марковић", 

Крагујевац, 
Душан Симић, с.р. 

За Извршно веће Сабора 
СР Хрватске 

Стипе Шувар, с. р. 

За Универзитет 
у Нишу, 

Живота Живковић, с. р. 

За Републичку 
самоуправну интересну 
заједницу васпитања и 
усмереног образовања 

СР Хрватске, 
Раде Лолић, с. р. 
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За Заједницу виших 
Школа СР Србије, 

Гаврило Мркић, с.  р. 

За Свеучилиште 
у Осијеку, 

Петар Анић, с. р. 
За Покрајинско извршно 

веће САП Косова, 
Слих Нуши, с. р. 

За Свеучилиште 
у Ријеци, 

Слободан Марин, с. р. 
За Покрајинску 

самоуправну интересну 
заједницу образовања и 
васпитања Косова, 

Рамо Алихајдари, с. р. 

За Свеучилиште 
у Сплиту, 

Антон Афрић, с. р. 

За Универзитет 
у Приштини, 

Минир Души, с. р. 

За Свеучилиште  
у Загребу, 

Бошко Бјелајац, с. р. 
За Извршно веће 
Скупштине САП 

Војводине, 
Светислав Стојаков, с. р. 

За извршно веће  
Скупштине 

СР Македоније, 
Анатолиј Дамјановски, с. р. 

За Самоуправну 
интересну заједницу за 
усмерено образовање 

Војводине 
Петар Ђокић, с. р. 

За Републичку заједницу 
усмереног образовања 

Македоније, 
Панче Соколов, с. р. 

За Универзитет 
у Новом Саду, 

Душан Јакшић, с. р. 

За Универзитет у Битољу, 
Стеван Габер, с. р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 38 (1982), 45, стр. 1981-1983] 
 
 




