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[Одлука о измени Одлуке о распореду утврђених основних обра-
зовних профила за VI-1 и VII-1 степен стручне спреме, од 27. ју-
на 1989. године] 

 
На основу члана 337. Закона о усмереном образовању и васпитању 

(„Сл. гласник СР Србије“, 14/86 и 8/88) и члана 30. Статута Републичке 
заједнице усмереног образовања. 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања на седни-
ци од 27. јуна 1989. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ УТВРЂЕНИХ ОСНОВНИХ 
ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЗА VI-1 И VII-1 СТЕПЕН СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

Члан 1. 

У складу са Одлуком Скупштине Републичке заједнице усмереног 
образовања о измени Одлуке о утврђивању основних образовних профила 
за VI-1 и VII-1 степен стручне спреме 01 број 06/1001/4а од 27. јуна 1989. 
године врши се измена утврђеног распореда образовних профила у члану 
1. Одлуке о распореду утврђених основних образовних профила за VI-1 и 
VII-1 степен стручне спреме („Сл. гласник СР Србије“, број 19/87) и то: 

Машински факултет – Београд – I VII-1 степен стручне спреме. 
Уместо досадашње тачке 3. додају се две нове тачке и то: 
„3. дипломирани инжењер машинства за моторна возила, 
за дипломирани инжењер машинства за моторе са унутрашњим са-

горевањем.“ 
Уместо досадашње тачке 4. додају се два нова образовна профила 

VII-1 степен стручне спреме: 
„4. дипломирани инжењер машинства за термотехнику, 
4а дипломирани инжењер машинства за термоенергетику.“ 
Машински факултет – Ниш 
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После тачке 8. додати нови образовни профил VII-1 степен стручне 
спреме који треба да гласи: 

„9. дипломирани инжењер машинства за прецизно машинство.“ 
Филозофски факултет – Ниш 
После тачке 5. додати нову тачку 5а која треба да гласи: 
„5а дипломирани математичар за рачунарство и информатику.“ 
После тачке 6 додати нову тачку 6а која треба да гласи: 
„6а дипломирани физичар за примењену физику.“ 
Виша музичка школа – Ниш 
VI-1 степен стручне спреме 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 45(1989), 29, стр. 1102] 
 
 
 




