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[Одлука о утврђивању основних образовних профила за VI-1 и 
VII-1 степен стручне спреме, од 29. децембра 1986. године] 

 
На основу члана 26. Закона о усмереном образовању и васпитању 

(„Службени гласник СР Србије“, број 14/86) и члана 30. Статута Репуб-
личке заједнице усмереног образовања, 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања на седни-
ци од 29. децембра 1986. године донела је 

 
О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЗА VI–1 
И VII–1 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се основни образовни профили за VI–1 и 
VII–1 степен стручне спреме и то: 

 
I. АРХИТЕКТОНСКА СТРУКА 
 
VII-1 степен 
 

1 дипломирани инжењер архитектуре 
 

II. ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер грађевинарства; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер грађевинарства – конструкције, 
2. дипломирани инжењер грађевинарства за путеве и железницу, 
3. дипломирани инжењер грађевинарства – за хидротехнику, 
4. дипломирани инжењер грађевинарства – за високоградњу. 
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III. ГЕОДЕТСКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер геодезије. 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер геодезије. 
 

IV. МАШИНСКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер машинства – за производно машинство, 
2. инжењер машинства – за хидраулику и пнеуматику, 
3. инжењер машинства – за машинске конструкције и механизацију, 
4. инжењер машинства – за моторе и возила, 
5. инжењер машинства – за бродоградњу, 
6. инжењер машинства – за железничко машинство. 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер машинства – за производно машинство, 
2. дипломирани инжењер машинства – за моторе и возила, 
3. дипломирани инжењер машинства – за машинске конструкције и 

механизацију, 
4. дипломирани инжењер машинства – за термо-енергетско машинс-

тво и термо-технику, 
5. дипломирани инжењер машинства – за хидроенергетику, 
6. дипломирани инжењер машинства – за бродоградњу, 
7. дипломирани инжењер машинства – за аутоматско управљање, 
8. дипломирани инжењер машинства – за процесну технику, 
9. дипломирани инжењер машинства – за ваздухопловство, 
10. дипломирани инжењер машинства – за војно машинство, 
11. дипломирани инжењер машинства – за железничко машинство. 
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V. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер електротехнике – за енергетику, 
2. инжењер електротехнике – за електронику, 
3. инжењер електротехнике – за телекомуникације; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер електротехнике – за индустријску енерге-
тику, 

2. дипломирани инжењер електротехнике – за електроенергетске си-
стеме, 

3. дипломирани инжењер електротехнике – за електронику и теле-
комуникације, 

4. дипломирани инжењер електротехнике – за микроелектронику и 
електронске саставне делове, 

5. дипломирани инжењер електротехнике – за рачунарску технику и 
информатику, 

6. дипломирани инжењер електротехнике – за техничку физику, 
7. дипломирани инжењер електротехнике – за аутоматику и елек-

тронику, 
8. дипломирани инжењер електротехнике – за војну електронику и 

телекомуникације, 
9. дипломирани инжењер електротехнике – за ваздухопловну елек-

тронику и комуникације. 
 

VI. САОБРАЋАЈНА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер саобраћаја – за друмски и градски саобраћај, 
2. инжењер саобраћаја – за железнички саобраћај, 
3. инжењер саобраћаја – за експлоатацију ПТТ саобраћаја, 
4. инжењер саобраћаја – за ваздушни саобраћај – контрола лета, 
5. инжењер саобраћаја – за ваздушни саобраћај – пилот, 
6. инжењер саобраћаја – за водни саобраћај; 
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VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер саобраћаја – за железнички саобраћај, 
2. дипломирани инжењер саобраћаја – за друмски и градски саобраћај, 
3. дипломирани инжењер саобраћаја – за ПТТ саобраћај, 
4. дипломирани инжењер саобраћаја – за интегрални и индустријски 

саобраћај, 
5. дипломирани инжењер саобраћаја – за ваздушни саобраћај, 
6. дипломирани инжењер саобраћаја – за водни саобраћај. 
 

VII. ГЕОЛОШКА СТРУКА 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер геологије – за регионалну геологију, 
2. дипломирани инжењер геологије – за палеонтологију, 
3. дипломирани инжењер геологије – за минералогију и кристало-

графију, 
4. дипломирани инжењер геологије – за петрологију и геохемију, 
5. дипломирани инжењер геологије – за хидрогеологију, 
6. дипломирани инжењер геологије – за геотехника, 
7. дипломирани инжењер геологије – за истраживања лежишта ми-

нералних сировина, 
8. дипломирани инжењер геологије – за геофизику. 
 

VIII. РУДАРСКА СТРУКА 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер рударства – за подземну експлоатацију 
лежишта минералних сировина и израду подземних просторија, 

2. дипломирани инжењер рударства – за површинску експлоатацију 
лежишта минералних сировина, 

3. дипломирани инжењер рударства – за припрему минералних си-
ровина, 

4. дипломирани инжењер рударства – за експлоатацију течних и га-
совитих минералних сировина, 

5. дипломирани инжењер рударства – за одржавање и експлоатацију 
механизације у рударству, 

6. дипломирани инжењер рударства – за рударска мерења. 
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IХ. МЕТАЛУРШКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер металургије. 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер металургије. 
 

Х. ТЕХНОЛОШКА СТРУКА 
 

(хемијско-технолошка, кожарска, текстилна и графичка) 
 

VI-1 степен 
 

1. инжењер технологије – за обраду и прераду коже и крзна, 
2. инжењер технологије – за полимере, 
3. инжењер технологије – за механичку обраду текстила, 
4. инжењер технологије – за хемијску обраду текстила, 
5. инжењер технологије – за хемијску технологију, 
6. инжењер технологије – за неметале, 
7. инжењер технологије – за графичку технологију, 
8. инжењер технологије – за текстилну конфекцију; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер технологије – за неорганску хемијску тех-
нологију, 

2. дипломирани инжењер технологије – за органску хемијску техно-
логију и полимерно инжењерство, 

3. дипломирани инжењер технологије – за хемијско и биохемијско 
инжењерство, 

4. дипломирани инжењер технологије – за текстилно инжењерство. 
 

ХI. ОРГАНИЗАЦИОНЕ НАУКЕ 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер информатике; 
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VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер за организацију рада, 
2. дипломирани инжењер организације за информационе системе. 
 

ХII. ЗАШТИТА НА РАДУ 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер заштите на раду, 
2. дипломирани инжењер заштите од пожара. 
 

ХIII. ОПШТЕТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани педагог – за општетехничко образовање. 
 

ХIV. ПРАВНА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. правник за унутрашње послове; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани правник. 
 

ХV. ЕКОНОМСКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. економиста – за послове финансија, рачуноводства и банкарства, 
2. економиста – за робни промет, 
3. економиста – за туризам, 
4. статистичар, 
5. виши угоститељ; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани економиста – за општу економију, 
2. дипломирани економиста – за пословну економију, 
3. дипломирани економиста – за маркетинг, 
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4. дипломирани економиста – за послове финансија и рачуновод-
ства, 

5. дипломирани економиста – за унутрашњу и спољну трговину, 
6. дипломирани економиста – за финансије, банкарство и осигурање, 
7. дипломирани економиста – за туризам и угоститељство, 
8. дипломирани економиста – за економску статистику и информа-

тику. 
 

ХVI. ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани политиколог – за друштвено-политичке односе, 
2. дипломирани политиколог – за новинарство и информисање, 
3. дипломирани политиколог – за међународне политичке односе, 
4. дипломирани педагог – за марксизам и социјалистичко самоупра-

вљање. 
 

ХVII. ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 
 
VI-1 степен 
 

1. учитељ, 
2. васпитач; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани филозоф, 
2. дипломирани социолог, 
3. дипломирани психолог, 
4. дипломирани педагог, 
5. дипломирани андрагог, 
6. дипломирани историчар, 
7. дипломирани историчар уметности, 
8. дипломирани археолог, 
9. дипломирани етнолог, 
10. дипломирани социјални радник, 
11. дипломирани специјални педагог за превенцију и ресоцијализа-

цију, 
12. дипломирани класични филолог, 
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13. дипломирани филолог – за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност, 

14. дипломирани филолог – за српскохрватски језик са општом лин-
гвистиком, 

15. дипломирани филолог – за југословенску књижевност и српско-
хрватски језик, 

16. дипломирани филолог – за југословенску књижевност и општу 
књижевност, 

17. дипломирани филолог – за бугарски језик и књижевност, 
18. дипломирани филолог – за руски језик и књижевност, 
19. дипломирани филолог – за пољски језик и књижевност, 
20. дипломирани филолог – за чешки језик и књижевност, 
21. дипломирани филолог – за словачки језик и књижевност, 
22. дипломирани филолог – за француски језик и књижевност, 
23. дипломирани филолог – за шпански језик и књижевност, 
24. дипломирани филолог – за румунски језик и књижевност, 
25. дипломирани филолог – за италијански језик и књижевност, 
26. дипломирани филолог – за немачки језик и књижевност, 
27. дипломирани филолог – за енглески језик и књижевност, 
28. дипломирани филолог – за општу књижевност и теорију књиже-

вности, 
29. дипломирани филолог – за арапски језик и књижевност са ори-

јенталном филологијом, 
30. дипломирани филолог – за турски језик и књижевност са оријен-

талном филологијом, 
31. дипломирани филолог – за албански језик и књижевност, 
32. дипломирани филолог – за кинески језик и књижевност, 
33. дипломирани филолог – за јапански језик и књижевност, 
34. дипломирани филолог – за скандинавске језике и књижевност 
35. дипломирани филолог – за мађарски језик и књижевност, 
36. дипломирани филолог – за новогрчки језик и књижевност, 
37. дипломирани дефектолог, 
38.  дипломирани педагог – за одбрану и заштиту, 
39.  дипломирани педагог – за физичку културу. 
 

ХVIII. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани математичар – за теоријску математику и примене, 
2. дипломирани математичар – за нумеричку математику и оптими-

зацију, 
3. дипломирани математичар – за вероватноћу и статистику, 
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4. дипломирани математичар – за рачунарство и информатику, 
5. дипломирани математичар – за теоријску механику, 
6. дипломирани механичар – за примењену механику, 
7. дипломирани астроном, 
8. дипломирани астрофизичар, 
9. дипломирани физичар – за општу физику, 
10. дипломирани физичар – за примењену физику, 
11. дипломирани физичар – за теоријску и експерименталну физику, 
12. дипломирани педагог – за физику и основе технике, 
13. дипломирани педагог – за физику и хемију, 
14.  дипломирани метеоролог, 
15. дипломирани хемичар опште хемије, 
16. дипломирани хемичар за истраживања и развој, 
17. дипломирани физикохемичар, 
18. дипломирани биохемичар, 
19. дипломирани биолог, 
20. дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 
21. дипломирани педагог – за биологију и хемију, 
22. дипломирани географ, 
23. дипломирани просторни планер. 
 

ХIХ. ПОЉОПРИВРЕДНА И ПРЕХРАМБЕНА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер пољопривреде – за ратарство, 
2. инжењер пољопривреде – за сточарство, 
3. инжењер пољопривреде – за прехрамбену технологију, 
4. инжењер пољопривреде – за воћарство и виноградарство; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер пољопривреде – за ратарство, 
2. дипломирани инжењер пољопривреде – за воћарство и виногра-

дарство, 
3. дипломирани инжењер пољопривреде – за сточарство, 
4. дипломирани инжењер пољопривреде – за заштиту биља и пре-

храмбених производа, 
5. дипломирани инжењер пољопривреде – за одржавање и експлоа-

тацију механизације у пољопривреди, 
6. дипломирани инжењер пољопривреде – за агроекономију, 
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7. дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних прои-
звода, 

8. дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних произ-
вода, 

9. дипломирани инжењер пољопривреде – за мелиорације, 
10. дипломирани инжењер агрономије. 
 

ХХ. ШУМАРСКА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. инжењер шумарства – за обраду дрвета; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани инжењер шумарства, 
2. дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета, 
3. дипломирани инжењер шумарства – за пејзажну архитектуру, 
4. дипломирани инжењер шумарства – за заштиту од ерозије. 
 

ХХI. ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА 
 
VI-1 степен 
 

1. виша медицинска сестра, 
2. виши санитарни техничар, 
3. виши физиотерапеут, 
4. виши радиолошки техничар, 
5. виши нутрициониста – дијететичар, 
6. виши зубни техничар – протетичар; 
 

ХХI. – 1 – Медицина 
 
VII-1 степен 
 

1. доктор медицине; 
 

ХХI. – 2 – Стоматологија 
 
VII-1 степен 
 

1. доктор стоматологије; 
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ХХI. – 3 – Фармација 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани фармацеут, 
2. дипломирани фармацеут – медицински биохемичар. 
 

ХХII. ВЕТЕРИНАРСКА СТРУКА 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани ветеринар, 
2. дипломирани ветеринар – за хигијену намирница анималног порекла. 
 

ХХIII. ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
 
VI-1 степен 
 

1. наставник ликовне културе; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани сликар, 
2. дипломирани вајар, 
3. дипломирани графичар. 
 

ХХIV. МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
 
VI-1 степен 
 

1. наставник музичке културе; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани композитор, 
2. дипломирани диригент, 
3. дипломирани музички педагог, 
4. дипломирани музиколог, 
5. дипломирани етномузиколог, 
6. дипломирани музичар – соло певач, пијаниста, оргуљаш, чемба-

листа, харфиста, гитариста, виолиниста, виолиста, виолончелиста, контра-
басиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, фаготиста, хорниста, трубач, 
тромбониста, тубиста. 
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ХХV. ДРАМСКА УМЕТНОСТ 
 
VII-1 степен 
 

1. дипломирани глумац, 
2. дипломирани позоришни и радио редитељ, 
3. дипломирани филмски и ТВ редитељ, 
4. дипломирани драматург, 
5. дипломирани филмски и телевизијски сниматељ, 
6. дипломирани филмски и телевизијски монтажер, 
7. дипломирани организатор филмских и ТВ делатности, 
8. дипломирани организатор сценских и културно-уметничких дела-

тности, 
9. дипломирани сниматељ звука, 
10. дипломирани балетски педагог. 
 

ХХVI. ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ 
 
VI-1 степен 
 

1. аранжер, 
2. конзерватор препаратор, 
3. дизајнер графике; 
 

VII-1 степен 
 

1. дипломирани сликар примењене уметности,  
2. дипломирани вајар примењене уметности, 
3. дипломирани сценограф, 
4. дипломирани костимограф, 
5. дипломирани керамичар, 
6. дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја, 
7. дипломирани дизајнер индустријских производа, 
8. дипломирани дизајнер графике, 
9. дипломирани дизајнер текстила. 

Члан 2. 

При изради и усвајању наставних планова и програма за профиле у 
истој струци обавеза је високошколских организација да, по правилу, за 
прве две године студија на факултетима имају јединствен наставни план и 
програм, односно на првој години студија на вишим школама. 
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Члан 3. 

Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику СРС“ и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
 

01 – број 06-1807/1-35 
У Београду, 29. децембра 1986. године 

 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања 

 
Председник, 

др Илија Росић, с. р. 
 
 
 

[Службени гласник СР Србије, 43(1987), 2, стр. 130–134] 
 
 
 




