
 

 

 

На основу члана 121. став 11. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА 

У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 

21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 

11/08, 5/11 и 8/11), у члану 2. тачка 1. став 1. на крају текста тачка се замењује 

тачком и запетом и додају се алинеје дванаеста до шеснаесте које гласе: 

 

„– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 

језик и Српска књижевност); 

 – мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм 

Српска филологија: српски језик и лингвистика); 

 – мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: 

Српска књижевност, Српска књижевност и језик); 

 – мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик 

и Српски језик и компаративна књижевност); 

 – мастер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).” 

 

 У тачки 1. став 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до двадесет треће које гласе: 

„–професор српског језика и књижевности; 

 –професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; 

 – професор српске књижевности и језика; 

 – професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 

 – дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 

 – дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским 

књижевностима; 

 – професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 

југословенску књижевност; 

 – професор, односно дипломирани филолог за југословенску 

књижевност и српскохрватски језик; 

 – професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 

 – професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 

 – професор српскохрватског језика са источним и западним словенским 

језицима; 

 – професор, односно дипломирани филолог за југословенске 

књижевности и општу књижевност; 

 – професор југословенске књижевности са страним језиком; 

 – дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 

 – дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 

 – мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 

језик и Српска књижевност); 



 

 

 

 

– мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм 

Српска филологија: српски језик и лингвистика); 

– мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: 

Српска књижевност, Српска књижевност и језик); 

 – мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик 

и Српски језик и компаративна књижевност); 

 – мастер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).” 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Лице из става 2. алинеје четврта до двадесет трећа у обавези су да 

положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе 

српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског језика у 

контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и словачку 

националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, 

Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.” 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

  

„ – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 

главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност).” 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

  

„ – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 

главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност).”  

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

 

„ – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 

главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност).’’ 

 

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа која гласи: 

 

„ – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 

главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност).” 

 

 У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

 

„ – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 

главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност).” 

 

 У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

 

„ – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 

главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност).” 



 

 

 

 

 У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа које гласе: 

 

„– мастер филолог (студијски програм Англистика); 

 – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).” 

 

 У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа које гласе: 

 

„– мастер филолог (студијски програм Француски језик и књижевност); 

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Француски језик и књижевност).” 

 

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа које гласе: 

 

„– мастер филолог (студијски програм Руски језик и књижевност); 

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Руски језик и књижевност).”  

 

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

             „– мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност); 

 – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).” 

 

 У тачки 12а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга која гласи: 

 

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Италијански језик и књижевност).” 

 

 У тачки 12б на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа које гласе: 

  

„– мастер филолог (студијски програм Шпански језик и хиспанске 

књижевности); 

 – мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности).” 

 

 У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

 

„ – мастер историчар. 

 

 Лице из алинеје четврте мора имати претходно завршене основне 

академске студије историје.”  

 

 



 

 

 

 

 У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додајe 

се алинејa пета којa гласи: 

 

„ – мастер правник. 

 

 Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене основне академске 

студије из области права.” 

 

 У тачки 15. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додајe се алинејa пета којa гласи: 

 

„ – мастер социолог. 

 

 Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене основне академске 

студије социологије.” 

 

У ставу 2. речи: „Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 

предмета Социологија може да изводи и”, замењују се речима: „Уколико школа 

преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава 

услове из става 1, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 

Социологија може да изводи и”. 

 

 После тачке 15. додаје се тачка 15a која гласи: 

 „15a Социологија са правима грађана 

− дипломирани социолог; 

− дипломирани правник; 

− мастер социолог; 

− мастер правник. 

Лице из алинеје треће мора имати претходно завршене основне 

академске студије социологије. 

Лице из алинеје четврте мора имати претходно завршене основне 

академске студије из области права.” 

 

У тачки 16. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додајe се алинејa трећа којa гласи: 

 

„ – мастер филозоф. 

 

 Лице из алинеје треће мора имати претходно завршене основне 

академске студије филозофије.” 

 

У ставу 2. речи: „Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 

предмета Филозофија може да изводи и”, замењују се речима: „Уколико школа 

преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава 

услове из става 1, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 

Филозофија може да изводи и”. 

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеста до девете, које гласе: 

                 „– мастер географ; 

– мастер професор географије; 



 

 

 

 

− мастер професор географије и информатике; 

− мастер професор биологије и географије. 

 

 Лице из алинеје шесте до девете мора имати претходно завршене 

основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани 

географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије.” 

 

 У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додајеу 

се алинеје тринаеста и четрнаеста које гласе: 

 

„  – мастер биолог 

− . мастер професор биологије.'' 

 

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје двадесет четврта и двадесет пета, које гласе: 

 

„–   мастер математичар; 

− мастер професор математике." 

 

 

 Лице из алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно 

завршене основне академске студије на студијским програмима из области 

математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета 

Геометрија или Основи геометрије).” 

 

 У тачки 20. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје двадесет пета и двадесет шеста, које гласе: 

 

− мастер физичар; 

− мастер професор физике." 

 

Лице из алинеје двадесет пете и двадесет шесте мора имати претходно 

завршене основне академске студије на студијским програмима из области 

физике.” 

 

У ставу 2. речи: „Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 

предмета Физика може да изводи и”, замењују се речима: „Уколико школа 

преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава 

услове из става 1, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 

Физика може да изводи и”. 

 

 У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеснаеста и седамнаеста, које гласе: 

 

„– мастер хемичар 

  – мастер професор хемије.'' 

 

 Тачка 22. мења се и гласи: 

„22. Рачунарство и информатика 

– професор информатике, односно дипломирани информатичар; 



 

 

 

 

– професор математике, односно дипломирани математичар, смер 

рачунарство и информатика; 

– дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 

– дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске 

енергетике; 

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани 

инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер 

организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и 

технологије; 

– дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 

рачунарства; 

– дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, 

економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, 

статистика и информатикаили статистика, информатика и квантна економија; 

–    дипломирани информатичар; 

– дипломирани информатичар – пословна информатика; 

– дипломирани информатичар – професор информатике; 

– дипломирани информатичар – мастер; 

– дипломирани професор информатике – мастер; 

– дипломирани информатичар – мастер пословне информатике; 

 –    мастер математичар; 

 –    мастер информатичар;  

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;  

– мастер професор технике и информатике; 

 –    мастер инжењер информационих технологија; 

 – мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм 

Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и 

рачунарске науке).” 

           Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 

Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм 

рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.  

           Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру 

завршених основних академских студија, положено најмање пет информатичких 

предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из 

области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из 

области Математика. 

            Испуњеност услова из ст. 2. и 3. ове тачке утврђује министарство 

надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија. 

  

 У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје алинеје од осма до тринаесте, које гласе: 

„ –  професор музичког васпитања; 

–  мастер теоретичар уметности; 

–  мастер музички уметник, сви професионални статуси; 

–  мастер композитор. ” 

  

 После тачке 23. додаје се нова тачка 23а која гласи: 

 



 

 

 

 

 „23a Музичка култура: 

  – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета музичка 

уметност, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама.” 

 

 

 У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје двадесет прва до двадесет шесте које гласе: 

 

„– лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 

– мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из 

области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); 

– мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из 

области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); 

– мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије 

из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); 

– мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области 

ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); 

– мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из 

области историје уметности). 

 Лице из алинејa двадесет друга до двадесет пета морају имати претходно 

завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, 

примењене уметности и дизајна. 

 Лице из алинеје двадесет шесте мора имати претходно завршене основне 

академске студије из области историје уметности.” 

 

 У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје осма и девета које гласе: 

 

„ – мастер професор физичког васпитања и спорта; 

  – мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.” 

 

 У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седамнаеста до двадесет прве, које гласе: 

                 „– мастер биолог; 

−  мастер еколог; 

−  мастер професор биологије; 

− мастер професор екологије; 

− мастер професор биологије и географије.’’ 

 

 У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста које гласе: 

 

„– мастер правник; 

– мастер социолог. 

Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене основне академске 

студије из области права. 

Лице из алинеје шесте мора имати претходно завршене основне 

академске студије из области социологије.” 

 



 

 

 

 

 Тачка 30. мења се и гласи: 

„ 30. Грађанско васпитање 

   – лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе; 

   – лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе; 

   – дипломирани етнолог; 

   – етнолог-антрополог; 

   – професор одбране и заштите.’’ 

Наведена лица могу да изводе наставу, ако су похађала један или више од 

следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна 

обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће комуникације; 

Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; 

Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар 

дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; 

Здраво да сте, или специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на 

одговарајућој високошколској установи. 

 

 После тачке 30. додају се тачке од 31. до 36. које гласе: 

 „31. Изабрана поглавља математике 

  – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета 

математика, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 

 

 32. Изабрани спорт: 

 – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета физичко и 

здравствено васпитање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 

 

33. Историја (одабране теме): 

 – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета историја, 

према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама. 

 

 34. Рачунање у хемији  

Неорганска хемија 

Општа и неорганска хемија 

Органска хемија: 

  – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета хемија, 

према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама. 

 

 35. Аграрна географија 

Индустријска географија 

Географија хране 

Географија сточарства 

Географија у пољопривреди: 

 – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета географија, 

према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама. 

 

 

 



 

 

 

 

 36. Етика 

Логика 

Логика са етиком: 

 – лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета 

филозофија, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама.” 

 

 

Члан 2. 

 

 Члан 3. мења се и гласи: 

 

„Послове стручног сарадника којима се доприноси остваривању 

образовно-васпитног рада може да обавља: 

 1. Педагог: 

− дипломирани педагог; 

− професор педагогије; 

− дипломирани школски психолог – педагог; 

− мастер педагог. 

 

 2. Психолог: 

− дипломирани психолог; 

− дипломирани школски психолог-педагог; 

− дипломирани психолог, смер школско-клинички; 

− професор психологије; 

− мастер психолог. 

 

Лице из алинеје пете мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-

педагошких предмета. 

 

3. Библиотекар:
 

− професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, 

смер за библиотекарство; 

− дипломирани библиотекар - информатичар; 

− професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и 

теорију књижевности; 

− лице које испуњава услове за наставника гимназије или стручне 

школе, односно стручног сарадника - педагога или психолога; 

− професор народне одбране; 

− професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и 

књижевност; 

− професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и 

књижевност; 

−  дипломирани компаративиста и библиотекар; 

– мастер библиотекар – информатичар; 

– мастер филолог (главни предмет, односно профил: 

библиотекарство и информатика); 

 



 

 

 

 

- мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно 

профил: библиотекарство и информатика).” 

 

Зависно од потреба школе и програма који се остварује, додатну 

подршку и стручне послове може да обавља и: 

 

1. Социјални радник: 

− дипломирани социјални радник; 

− мастер социјални радник. 

 Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни 

однос са лицем које испуњава услове из става 1, послове социјалног радника 

може да обавља и: 

- дипломирани социолог, односно професор социологије. 

 

„2. Дефектолог: 

а) Сурдопедагог 

 – професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 

оштећеног слуха; 

 – дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог; 

 – мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације глувих и наглувих 

особа; 

– мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм за специјалног едукатора; 

 

б) Тифлолог 

 – професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 

оштећеног вида; 

 – дипломирани дефектолог-тифлолог; 

 – мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм Специјалнe едукацијe и рехабилитацијe особа са оштећењем 

вида. 

 

в) Соматопед 

 – професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно 

инвалидним лицима; 

 – мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким 

поремећајима; 

– мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм за специјалног едукатора; 

– мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм  за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност. 

 

г)  Специјални педагог 

 – дипломирани специјални педагог; 

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања; 

– мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм за специјалног едукатора. 



 

 

 

 

 

 

 

д) Олигофренопедагог 

 – професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално 

ометеном у развоју; 

 – дипломирани дефектолог – олигофренолог; 

 – мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама 

завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације особа са 

тешкоћама у менталном развоју; 

– мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм за специјалног едукатора; 

– мастер дефектолог,  који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм  за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 

 

3. Логопед: 

 – професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са 

сметњама у говору; 

 – дипломирани дефектолог-логопед; 

 – мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм Логопедије. 

 

 4. Андрагог: 

- професор андрагогије; 

- дипломирани андрагог; 

– мастер андрагог. 

 

 5. Здравствени радник: 

− доктор медицине; 

− доктор стоматологије.” 

 

Члан 3. 

 

У члану 4. поглавље I. тачка 1. мења се и гласи: 

    „1. Педологија 

Педологија и агрохемија 

Основи пољопривредне производње 

Агрохемија са физиологијом биља 

Цвећарство (у првом разреду за образовни профил цвећар - вртлар) 

Пољопривредна производња (у првом разреду за образовни профил 

техничар пољопривредне технике) 

Биљна производња (у првом разреду за образовни профил 

пољопривредни произвођач) 

Практична настава за образовне профиле: 

а) техничар хортикултуре (у првом разреду за садржаје програма 

педологије и агрохемије са физиологијом биља); 

б) пољопривредни произвођач (у првом разреду за садржаје програма 

биљне производње); 



 

 

 

 

Практична настава (у првом разреду за образовни профил техничар 

пољопривредне технике - за садржаје програма пољопривредне 

производње):  

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, 

општи или хортикултура;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и 

воћарско – виноградарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених 

производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство 

и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.” 

 

После тачке 1. додаје се тачка 1а која гласи: 

   „1а Наводњавање  

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, 

општи или хортикултура;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и 

воћарско – виноградарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство 

и виноградарство, Хортикултура или Мелиорације.” 

 

 

Тачка 2 мења се и гласи: 

„2. Биљна производња 1 (Изборна технологија: Ратарство или 

Ратарство са повртарством - образовни профил пољопривредни техничар за 

садржаје теоријске наставе и вежби) 

Ратарство 

Производња дувана 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;  

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или 

општи;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Ратарство и повртарство.” 

 

После тачке 2. додаје се тачка 2а која гласи: 

    „2а Биљна производња (у другом разреду за образовни профил 

пољопривредни произвођач) 

  Биљна производња 1 (Изборна технологија: Ратарство или 

Ратарство са повртарством - образовни профил пољопривредни техничар 

за садржаје практичне наставе и блок наставе) 

 Органска производња у ратарству 

 Пољопривредна производња  (у другом разреду за образовни профил 

техничар пољопривредне технике)  

Практична настава:  

а) образовни профил техничар пољопривредне технике (у другом 

разреду за садржаје  програма пољопривредне производње); 

б) образовни профил пољопривредни произвођач (у другом разреду за 

садржаје програма биљне производње): 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или 

општи;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених 

производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Фитомедицина.” 

 

Тачка 3. мења се и гласи: 

„3. Пољопривредна производња  (у трећем разреду за образовни профил 

техничар пољопривредне технике) 

       Биљна производња 2 (Изборна технологија: Воћарство, Воћарство и 

виноградарство или Виноградарство - образовни профил пољопривредни 

техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе) 

      Органска производња у воћарству и виноградарству  

      Практична настава (за образовни профил техничар пољопривредне 

технике у другом разреду за садржаје програма пољопривредне производње): 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – 

виноградарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смер; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.” 

 

Тачка 4. мења се и гласи: 

„4. Повртарство 

Повртарство у заштићеном простору  

Органска производња у повртарству 

Биљна производња 1 (Изборна технологија: Повртарство са 

цвећарством – образовни профил пољопривредни техничар): 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;  

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, 

општи или хортикултура;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура.” 

 

Тачка 5. мења се и гласи: 

„5. Биљна производња 2 (Изборна технологија: Воћарство, 

Воћарство и виноградарство или Виноградарство - образовни профил 

пољопривредни техничар за садржаје теоријске наставе и вежби): 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – 

виноградарски; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.” 

 

Тачка 6. мења се и гласи: 

„6. Заштита биља за образовне профиле: 

  а) пољопривредни техничар (у првом разреду); 

  б) техничар хортикултуре (у трећем разреду); 

  в) цвећар-вртлар (у трећем разреду): 

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених 

производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и 

воћарско – виноградарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или 

хортикултура; 



 

 

 

 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и 

виноградарство или Хортикултура.” 

 

После тачке 6. додају се тачке 6а и 6б које гласе: 

      „6а Заштита биља (у другом разреду за образовни профил 

пољопривредни техничар) 

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених 

производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде  за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Фитомедицина или Ратарство и повртарство. 

 

       6б Заштита биља (у трећем разреду за образовни профил пољопривредни 

техничар) 

  Практична настава (у трећем разреду за образовни профил цвећар-

вртлар за садржаје програма заштите биља) 

      Биљна производња (у трећем разреду за образовни профил 

пољопривредни произвођач - за садржаје програма пољопривредне 

производње)   

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених 

производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – 

виноградарски; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Фитомедицина или Воћарство и виноградарство.” 

 

Тачка 7. брише се. 

 

Тачка 8. мења се и гласи: 

„8. Цвећарство (за образовни профил техничар хортикултуре у другом, 

трећем и четвртом разреду и за образовни профил цвећар – вртлар у другом и 

трећем разреду) 

         Лековито и зачинско биље 

         Дендрологија са расадничарством 

         Подизање и нега зелених површина 

         Декоративна дендрологија 

         Паркарство 

         Биодекорација 

         Лековито биље 

 



 

 

 

 

         Гајење цвећарских култура 

         Гљиварство 

         Практична настава  

а) образовни профил техничар хортикултуре (у другом, трећем и 

четвртом разреду); 

б)  образовни профил цвећар-вртлар (у првом, другом и трећем 

разреду); 

в) образовни профил пољопривредни произвођач (у другом разреду) 

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура или ратарско-

повртарски;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер: ошти или ратарство-

повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско – 

виноградарски; 

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство или Воћарство 

и виноградарство; 

- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку: Пејзажна архитектура; 

- мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене 

основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и 

хортикултуре.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

„- мастер биолог; 

  – мастер професор биологије.” 

 

 

 

Тачка 10. мења се и гласи: 

„10. Механика 

Механичка технологија 

Машински елементи са техничким цртањем 

Аутоматизација пољопривредне механизације 

Техничко цртање 

Хидраулика и пнеуматика 

Аутоматска регулација и управљање 

Процесна техника 

Практична настава (за образовни профил техничар пољопривредне 

технике у првом разреду за садржаје програма механичке технологије и 

машинских елемената) 

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију 

механизације у пољопривреди; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација; 

- професор машинства; 

- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер 

машинства; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку: Машинске конструкције и механизацију,  усмерење 

пољопривредно машинство.” 

 

Тачка 11. мења се и гласи: 

„11. Основи пољопривредне технике  

Мотори и трактори 

Пољопривредне машине 

 Пољопривредна техника (у првом разреду код образовног профила 

пољопривредни техничар) 

Оправка и одржавање пољопривредне технике 

Експлоатација пољопривредних машина 

Менаџмент и експлоатација пољопривредних машина 

Практична настава (за образовни профил техничар пољопривредне 

технике - за све садржаје програма осим садржаја програма пољопривредне 

производње): 

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију 

механизације у пољопривреди; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација; 

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, 

усмерење пољопривредно машинство; 

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним 

програмом пољопривредне машине); 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника.” 

 

Тачка 12. мења се и гласи: 

„12. Пољопривредна техника (у другом разреду код образовног 

профила пољопривредни техничар) 

      Пољопривредне машине (у првом разреду код образовног профила 

руковалац – механичар пољопривредне технике)  

      Практична настава:  

а) образовни профил пољопривредни произвођач (у првом, другом и 

трећем разреду за садржаје програма пољопривредне технике); 

б) образовни профил узгајивач стоке (у другом разреду за садржаје 

програма пољопривредне технике): 

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију 

механизације у пољопривреди; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација, 

ратарство-повртарство или општи; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек ратарски; 

- дипломирани инжењер агрономије;  

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника или Ратарство и повртарство.” 
 

После тачке 12. додају се тачке 12а и 12б које гласе: 

    „12а Пољопривредна техника (у трећем разреду за образовни профил 

пољопривредни техничар) 

Пољопривредне машине (у другом разреду код образовног профила 

руковалац – механичар пољопривредне технике за садржаје програма 

модула Машине и опрема у воћарству и виноградарству)  

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију 

механизације у пољопривреди; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација; 

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, 

усмерење пољопривредно машинство; 

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним 

програмом пољопривредне машине). 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек / смер воћарско – виноградарски 

или општи; 

- дипломирани инжењер агрономије;  

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Воћарство и виноградарство. 
 

    12б Пољопривредна техника (у четвртом разреду за образовни профил 

пољопривредни техничар) 

Пољопривредне машине (у другом разреду код образовног профила 

руковалац – механичар пољопривредне технике за садржаје модула 

Машине и опрема у сточарству)  

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију 

механизације у пољопривреди; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација; 

 



 

 

 

 

- дипломирани машински инжењер  за машинске конструкције и механизацију, 

усмерење пољопривредно машинство; 

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним 

програмом пољопривредне машине); 

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 

-  дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи; 

- дипломирани инжењер агрономије;  

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Зоотехника; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Сточарска прозводња.” 
 

Тачка 13. мења се и гласи: 

„13. Практична настава (у другом разреду за образовни профил техничар 

пољопривредне технике за садржаје програма обуке вожње трактора и 

комбајна);  

- Обука вожње трактора: 

    а) образовни профил  пољопривредни техничар (у другом разреду); 

       б) образовни профил руковалац – механичар пољопривредне технике (у 

другом разреду) 

- дипломирани инжењер пољопривреде; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт; 

- струковни инжењер саобраћаја, студијски програм друмски и градски 

саобраћај; 

- мастер инжењер пољопривреде; 

- мастер инжењер саобраћаја. 

Лице са стручним називом наведена у алинејама првa до шесте треба да су 

претходно положила специјалистички испит за возача моторних возила – 

инструктора.”  

 

Тачка 14. мења се и гласи: 

„14. Економика и организација поседа  

      Професионална пракса (образовни профил пољопривредни техничар 

и руковалац–механичар пољопривредне технике) 

Економика пољопривредне са задругарством 

Економика пољопривредне механизације са предузетништвом 

Организација производње и продаје 

Организација са менаџментом  

- дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци или смерови; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсецима: Пољопривреда или Агроекономија.” 

 

После тачке 14. додаје се тачка 14а која гласи: 

 



 

 

 

 

    „14а. Предузетништво 

Аграрни туризам 

- дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци или смерови; 

- дипломирани инжењер агрономије; 

- дипломирани економиста; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: 

Агроекономија, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, 

Хортикултура, Фитомедицина, Мелиорације, Пољопривредна техника, 

Зоотехника или Сточарска прозводња; 

- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку: Пејзажна архитектура; 

- мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене 

основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер класични филолог.”  

 

Тачка 16. мења се и гласи: 

„16. Анатомија и физиологија 

   Професионална пракса (за образовни профил ветеринарски 

техничар) 

- дипломирани ветеринар; 

- доктор ветеринарске медицине; 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 

-  дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски. 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска прозводња.” 

 

Тачка 17. мења се и гласи: 

„17. Патологија 

Фармакологија 

Епизоотиологија 

Породиљство 

Болести  животиња 

Основи хирургије 

Професионална пракса (за образовни профил ветеринарски 

техничар) 

Болести  пчела  

Патологија риба 

Патологија егзотичних животиња 

Добробит животиња 

Хигијена намирница животињског порекла 

- дипломирани ветеринар; 

 



 

 

 

 

- доктор ветеринарске медицине; 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.” 

 

Тачка 18. мења се и гласи: 

„18.Зоохигијена 

Хигијена и нега животиња 

Сточарство 

Исхрана 

Сточарство са исхраном 

Сточарска производња 

Производња сточне хране са исхраном 

Хипологија 

Исхрана домаћих животиња 

Рибарство 

Пчеларство 

Козарство 

Органска производња у сточарству 

Гајење пужева 

Спортско коњарство 

Кинологија 

Месоједи и мале животиње 

Пољопривредна производња (у четвртом разреду образовни профил 

техничар пољопривредне технике) 

Практична настава:  

а) образовни профил зоотехничар; 

б) образовни профил техничар пољопривредне технике (у четвртом 

разреду за садржаје програма пољопривредне производње); 

в) образовни профил узгајивач стоке;  

г) образовни профил узгајивач спортских коња; 

д) образовни профил пољопривредни произвођач (у трећем разреду за 

садржаје програма сточарства) 

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски;  

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 

- дипломирани ветеринар; 

- доктор ветеринарске медицине; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска прозводња.” 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје осамнаеста до двадесете, које гласе:  

„- мастер биохемичар; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије.“ 

 

Тачка 20. брише се. 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја седма, која гласи: 

 



 

 

 

 

„ - мастер инжењер пољопривреде.” 

 

У тачки 22. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје шеста и седма, које гласе:  

„ - дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска прозводња.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до осме, које гласе: 

„ -  дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер: општи;  

- дипломирани инжењер агрономије; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне 

академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура.” 

 

У поглављу II. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје седма до четрнаесте, које гласе: 

„- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника; 

- мастер инжењер машинства.” 

 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе:  

„- мастер физичар; 

 – мастер професор физике; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у области технолошког инжењерства, на студијском 

програму: Инжењерство материјала.” 
 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четрнаеста до двадесет четврте, које гласе:  

„- дипломирани инжењер хемије, аналитички или биооргански смер; 

- дипломирани хемичар опште хемије; 

- професор физичке хемије; 

- дипломирани физико – хемичар; 

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

 



 

 

 

 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство, односно Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа, односно 

Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије.” 
 

 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје једанаеста до осамнаесте, које гласе:  

„- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија.” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје десета до деветнаесте, које гласе: 

„- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, 

пољопривредна  техника, или  пољопривредна техника и рационализација; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку: Пољопривредна техника; 

- мастер инжењер машинства.” 

  

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје двадесет пета до тридесет четврте, које гласе:  

„- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- мастер биохемичар.”  

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје осамнаеста до двадесет четврте, које гласе:  

„- дипломирани ветеринар; 

- доктор ветеринарске медицине; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

угљенохидратне и сточне хране; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране; 

- мастер професор билогије; 

- мастер биолог.” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје двадесет прва до двадесет осме, које гласе:  

„- дипломирани инжењер хемије биооргански смер; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- мастер физикохемичар.” 

 

Тачка 9. мења се и гласи:  

„9. Прехрамбена технологија (за образовни профил прехрамбени 

техничар) 

         Испитивање намирница (за образовни профил прехрамбени техничар) 



 

 

 

 

    Практична настава (за садржаје програма у четвртом разреду за 

образовни профил прехрамбени техничар) 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; 

-  дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, 

смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна 

храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа, односно 

Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.” 

 

 

Тачка 10 мења се и гласи: 

„10. Машине и апарати са аутоматиком 

      Технолошке операције 

Операције и мерења у месарству 

Операције и мерења у пекарству 

   Практична настава (садржаји програма из машина и апарата са 

аутоматиком) 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим 

текстилног; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство  или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране.”  

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје двадесет прва до двадесет осме, које гласе:  

„- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

угљенохидратне и сточне хране; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство  или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.”  

 

   Тачка 12. мења се и гласи: 

„12. Прехрамбена технологија (за образовне профиле техничар за 

биотехнологију,  произвођач прехрамбених производа, млинар и 

прерађивач дувана) 

      Практична настава (за садржаје програма у другом, трећем и четвртом 

разреду за образовни профил техничар за биотехнологију) 

      Испитивање намирница (за образовни профил техничар за 

биотехнологију) 

    Практична настава (за садржаје програма у другом и трећем за образовне 

профиле произвођач прехрамбених производа, млинар и прерађивач дувана) 

 



 

 

 

 

-  дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

-  дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;  

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна или микробиолошки 

процеси; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

технологија врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране.” 

 

Тачка 13. брише се  

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седамнаеста до двадесет треће, које гласе:  

„- мастер хемичар; 

 -   мастер професор хемије; 

- мастер физикохемичар; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна или микробиолошки 

процеси; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија.” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје десета до петнаесте, које гласе:  



 

 

 

 

„- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

-  дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;  

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

угљенохидратне и сточне хране; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране.” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје десета до шеснаесте, које гласе:  

„- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

-  дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;  

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

угљенохидратне и сточне хране; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране.” 

 

После тачке 18. додају се нове тачке 19. до 37. које гласе: 

 

„19. Физика  

- професор физике; 

- дипломирани физичар; 

- дипломирани астрофизичар; 

- професор физике - хемије; 

- дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика; 

- дипломирани физичар за општу физику; 

- дипломирани физичар за примењену физику; 

- дипломирани физичар-информатичар; 

- професор физике за средњу школу; 

- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; 

- дипломирани физичар -  истраживач; 

 



 

 

 

 

- дипломирани физичар за примењену физику и информатику; 

- дипломирани професор физике – мастер; 

- мастер физичар; 

- мастер професор физике. 

 

20. Исхрана људи 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, 

смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна 

храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

технологија врења; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на студијском програму: Биохемијско 

инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена 

технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

21. Технике рада у лабораторији    

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим 

текстилног; 

- дипломирани инжењер технолог; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- професор хемије; 

- дипломирани хемичар; 

- дипломирани инжењер хемије биоорганског смера; 

- дипломирани инжењер хемије - аналитичког смера; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

22.Основи прехрамбене технологије 

     Технологија воде 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;  

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, 

смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна 

храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа. 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 



 

 

 

 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

23.Технологија кондиторских производа 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна,  угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки 

процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа. 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство  или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

 

 

24. Технологија безалкохолних пића 

      Технологија млинарства 

      Технологија скроба 

      Технологија шећера 

      Технологија уља и биљних масти 

      Технологија органских киселина 

      Технологија прераде воћа и поврћа 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;  

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

-  дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје - модул: Инжењерство 

угљенохидратне хране)  или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

 

 

 

25. Технологија сточне хране 

      Индустријска производња готове хране 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, 

смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна 

храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство;    

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

-  дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа. 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје - модул: Инжењерство 

угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 
 

26. Технологија слада и пива 

      Технологија вина, винских и воћних дестилата 

      Технологија етанола и јаких алкохолних пића 

      Историја пиварства  

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци:  биохемијско и прехрамбено 

инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско 

инжењерство и биотехнологија;  

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, угљенохидратне и сточне хране или микробиолошки 

процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство- (Студијско подручје - модул: Инжењерство 

угљенохидратне хране); или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

 

27. Технологија млека 

      Технологија меса 

- дипломирани инжењер технологије, смер: конзервна храна; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

конзервна храна; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране; 

- доктор ветеринарске медицине. 

 

28. Обрада меса 

      Прерада меса 

      Тржиште и промет меса 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

конзервна храна; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

29. Сировине у месарству  

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

конзервна храна; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла; 

- доктор ветеринарске медицине; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

30. Објекти и опрема у месарству 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

конзервна храна; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

31. Ензимологија 

     Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 

     Здравствена безбедност хране 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и  биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна храна, 

угљенохидратне хране или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

 



 

 

 

 

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија 

ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране. 

 

32. Технологија пекарства 

      Технологија пекарског квасца 

      Сировине у пекарству 

      Производња хлеба 

      Објекти и опрема у пекарству 

      Производња пецива, колача и тестенина 

      Тржиште и промет пекарских производа 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено 

инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско 

инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна,  угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки 

процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 

Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 



 

 

 

 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

 

33. Предузетништво  

- дипломирани инжењер технологије; 

- дипломирани инжењер технолог; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде; 

- дипломирани економист; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на студијском програму: Биохемијско 

инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена 

технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија или 

Агроекономија; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.  

 

34. Аграрни туризам 

- дипломирани туризмолог; 

- дипломирани географ-туризмолог; 

- дипломирани географ (туризмолог); 

- мастер географ; 

- мастер професор географије; 

- дипломирани економист; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 

- дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и 

прехрамбених производа; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки 

процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено 

инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско 

инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- мастер туризмолог; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;  

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија или 

Агроекономија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

на одсеку Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на студијском програму: Биохемијско 

инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена 

технологија; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије односно Пословног управљања. 

 
35. Основе угоститељства (за образовне профиле: прехрамбени техничар, 

пекар,  месар и прерађивач млека) 

    Основе туризма (за образовни профил прехрамбени техничар) 

- дипломирани економист; 

- дипломирани туризмолог; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство; 

- дипломирани географ-туризмолог; 

- дипломирани географ (туризмолог); 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије односно Пословног управљања; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;  

- мастер туризмолог; 

- мастер географ; 

- мастер професор географије. 

 



 

 

 

 

36. Припрема јела са жара (за образовне профиле прехрамбени техничар и 

месар)       

- менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 

- менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 

- менаџер у гастрономији; 

- дипломирани менаџер – гастрономија,  

- струковни менаџер гастрономије; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер 

конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна храна или 

микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

из области Прехрамбене технологије. 

 

 

37. Припрема сладоледа и ледених посластица (за образовни профил 

прерађивач млека) 

Припрема топлих посластица (за образовни профил пекар) 

     Основе посластичарства (за образовни профил прехрамбени техничар) 

- струковни менаџер гастрономије; 

- менаџер хотелијерства смер гастрологија; 

- менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 

- менаџер у гастрономији; 

- дипломирани менаџер – гастрономија,  

- дипломирани инжењер технологије врења; 

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 

конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 

угљенохидратна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 

из области Прехрамбене технологије.” 

 

 

Члан 4. 

 

У члану 5. поглавље I. у тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком 

и запетом и додају се алинеје осма до десете, које гласе: 

 



 

 

 

 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре, 

прераде дрвета и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних 

ресурса; 

- мастер инжењер архитектуре; 

- мастер инжењер грађевинарства.   

 Лице из алинеја девете и десете треба да има завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства односно области 

архитектуре и урбанизма.” 

 

   У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре, прераде 

дрвета и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса; 

  - мастер инжењер архитектуре; 

             -   мастер инжењер грађевинарства.  

 Лицa из алинеја четврта и пета треба да има завршене основне академске 

студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре и 

урбанизма.” 

 

    У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета, која гласи: 

 „- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

  У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста и петнаеста, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и 

еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса; 

 - мастер метеоролог, претходно завршене основне и мастер академске 

студије на студијском програму Метеорлогија.” 

 

  У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма и осма, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и 

еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса; 

  - мастер инжењер пољопривреде, одсек хортикултура.” 

 

  У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и 

еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса.” 

 

  У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до девете, које гласе: 



 

 

 

 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и 

еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса; 

  -  мастер инжењер геодезије; 

        -  мастер инжењер грађевинарства. 

 Лицa из алинеја осма и девета треба да има завршене основне академске 

студије у области геодетског односно грађевинског инжењерства.” 

 

  У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 

  У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области шумарства; 

- мастер биолог; 

- мастер професор билогије; 

- мастер инжењер пољопривреде, одсек сточарство.” 

 

  У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства; 

- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

  У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и прераде дрвета.” 

 

  У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

  У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја шеста, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре и 

еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса.” 

 

 

 



 

 

 

 

Тачка 15. се мења и гласи:  

 „15. Исхрана биља 

         Исхрана биљака: 

- дипломирани инжењер шумарства; 

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитктуру;  

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и 

виноградарство; 

- дипломирани биолог; 

- професор биологије; 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултуре; 

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру; 

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре; 

-  мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре; 

- мастер биолог; 

- мастер професор биологије; 

- мастер инжењер пољопривреде - одсек хортикултура, одсек вођарство и 

виноградарство и одсек ратарство и повртарство.” 

 

   У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до девете, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области пејзажне архитектуре и хортикултуре; 

- мастер инжењер архитектуре; 

- мастер инжењер грађевинарства.” 

 

  У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне и академске студије 

из области шумарства.” 

 

 У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области шумарства.” 

 

   У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области шумарства и прераде дрвета.” 

 

  У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 

  У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 



 

 

 

 

  У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

  У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 

  У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 

  У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства.” 

 

  У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје девета до дванаесте, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства; 

- мастер биолог; 

- мастер професор билогије; 

- мастер инжењер пољопривреде, одсек хортикултура.” 

 

          У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

  „- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области шумарства; 

- мастер инжењер заштите на раду.” 

 

  У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до седме, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства; 

- мастер инжењер саобраћаја, друмски смер.” 

 

  У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре; 

- мастер инжењер пољопривреде, одсек хортикултура.” 

 

У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета, која гласи: 

 



 

 

 

 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне и академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

   У тачки 31. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

   У тачки 32. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

   У тачки 33. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

   У тачки 34. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

   У тачки 35. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и еколошког инжењеринга у заштити 

земљишних и водних ресурса.” 

 

  У тачки 36. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре.” 

 

  У тачки 37. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета и шеста, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре. 

- дипломирани инжењер шумарства (из области шумарства и пејзажне 

архитектуре и хортикултуре).” 

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста и седма, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре. 

        - дипломирани инжењер шумарства (из области шумарства и пејзажне 

архитектуре и хортикултуре).” 



 

 

 

 

У ставу 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре. 

        - дипломирани инжењер шумарства (из области шумарства и пејзажне 

архитектуре и хортикултуре).” 

 

 После тачке 37. додаје се нова тачка 37а која гласи : 

 

„37а Економика и организација у шумарству: 

- дипломирани инжењер шумарства; 

- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области шумарства.” 

 

У поглављу II. тачка 38. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета.” 

У поглављу II. после тачке 38. додаје се нова тачка 38а, која гласи: 

„38а. Технологија материјала за образовни профил тапетар- декоратер: 

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; 

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију; 

- дипломирани инжењер прераде дрвета; 

-  мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области прераде дрвета.” 

 

У тачки 39. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја дванаеста, која гласи:  

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета.” 

 

У тачки 40. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре, 

прераде дрвета и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних 

ресурса; 

- мастер инжењер архитектуре; 

- мастер инжењер грађевинарства.  

 

Лице из алинеја шеста и седма треба да има завршене основне академске 

студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре и 

урбанизма.” 

 Тачка 41. мења се и гласи:  

„41. Рачунарска графика 

- дипломирани инжењер електронике; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер електротехнике; 

- професор електротехнике; 

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;  

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;  

- дипломирани инжењер шумарства прераде дрвета;  

- дипломирани инжењер архитектуре;  

- дипломирани архитекта;  

- дипломирани инжењер дизајнер ентеријера и намештаја;  

- дипломирани грађевински инжењер, 

- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје - Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета; 

- мастер инжењер машинства. 

 Лице из алинеја дванаеста и тринаеста треба да има завршене основне 

академске студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, 

положени изборни предмети из области обраде дрвета.” 

 

У тачки 42. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје петнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје - Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета; 

- мастер физичар; 

 

 Лице из алинеје петнаеста треба да има завршене основне академске 

студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени 

изборни предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 43. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје - Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје четврте треба да има завршене основне академске 

студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени 

изборни предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 44. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје четврте треба да има завршене основне академске 

студије у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени 

изборни предмети из области обраде дрвета.”  

 

 



 

 

 

 

 После тачке 44. додаје нова тачка 44а, која гласи 

„44а Машине и уређаји (за образовни профил тапетар - декоратер): 

− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; 

− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију; 

− дипломирани инжењер прераде дрвета. 

− мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета.” 

 

 У тачки 45. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 46. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до седме, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета; 

- мастер економиста, студијски програми: пословно управљање и пословна 

економија и менаџмент. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 47. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области шумарства и прераде дрвета.” 

 

 У тачки 48. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 Подтачка 48а брише се. 

 

 У тачки 49. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до десете, које гласе: 



 

 

 

 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер дизајнер; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер инжењер архитектуре. 

 Лице из алинеја осма и девета треба да има завршене мастер студије које 

обухватају модуле, односно предмете у вези дизајна ентеријера и намештаја.” 

 

 У тачки 50. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 51. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.”  

 

 У тачки 52. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства, изборно подручје - Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.”  

 

 У тачки 53. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 54. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 



 

 

 

 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 55. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до осме, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета; 

- мастер инжењер технологије; 

- мастер хемичар. 

 Лице из алинеја шесте треба да има завршене основне академске студије 

у области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 56. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства - изборно подручје Савремене технологије 

обликовања пластике и дрвета.” 

 

 У тачки 57. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета, која гласи: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета.” 

 

 У тачки 58. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до десете, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер дизајнер; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер инжењер архитектуре. 

 Лице из алинеја осме и девете треба да су на основним основним 

академским или мастер студијама изучавала наставне садржаје из области 

предмета.” 

 

 У тачки 59. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје шеста до осме, које гласе: 

- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије 

из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства – изборно подручје технологије обликовања 

пластике и дрвета; 

 



 

 

 

 

- струковни инжењер технологије, завршене основне струковне студије из 

области прераде дрвета. 

         Лице из алинеје друге треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.”  

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

„- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске 

студије из области прераде дрвета; 

- мастер инжењер машинства – изборно подручје технологије обликовања 

пластике и дрвета; 

- струковни инжењер технологије, завршене основне струковне студије из 

области прераде дрвета. 

       Лице из алинеје друге треба да има завршене основне академске студије у 

области прераде дрвета, а на мастер академским студијама, положени изборни 

предмети из области обраде дрвета.” 

 

 У тачки 60. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта, која гласи: 

„- сви образовни профили средњег стручног и специјалистичког средњег 

стручног образовања у области обраде дрвета.” 

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- сви образовни профили средњег стручног и специјалистичког средњег 

стручног образовања у области обраде дрвета.” 

 

 

Члан 5. 

 

У члану 6. поглавље I. у тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство; 

  - мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије свих студијски програми осим студијског програма за 

хидрогеологију.” 

 

  У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за геологија.” 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„- мастер инжењер геологије; 

  - мастер геолог; 

  - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство. 

 

 

 



 

 

 

 

 Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне 

академске и мастер студије студијских програма за геологију, за геофизику, за 

геотехнику и хидрогеологију.” 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„-  мастер инжењер геологије; 

        -  мастер геолог; 

        - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне и мастер 

академске и мастер студије студијски програм за рударско инжењерство. 

 Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне 

академске и мастер студије студијских програма за геологију, за геофизику, за 

геотехнику односно хидрогеологију.” 

 

   У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер геолог; 

  - мастер инжењер геологије. 

 Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма за геологију, за геофизику, за геотехнику 

односно хидрогеологију.” 

 

  У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије свих студијски програми осим студијског програма за 

хидрогеологију.” 

 

  У тачки 6а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер геологије; 

  - мастер геолог. 

 Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма за геологију, за геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 

  У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за геологију.” 

 

  У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„-  мастер инжењер геологије; 

  - мастер геолог. 

 Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма за геологија, за геофизику, за геотехнику 

односно за хидрогеологију.” 

 

 

 



 

 

 

 

  У тачки 8а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер геологије; 

  - мастер геолог. 

 Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма за геологија, за геофизику, за геотехнику 

односно за хидрогеологију.” 

 

   У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер геологије; 

  - мастер геолог. 

 Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма за геологија, за геофизику за геотехнику 

односно за хидрогеологију.” 

 

   У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геофизику, геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје десета до двадесет прве, које гласе 

„–   дипломирани професор физике – мастер; 

–   дипломирани  физичар – мастер; 

- мастер физичар; 

- мастер професор физике; 

- специјалиста физичар; 

- специјалиста струковни физичар; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства ; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за геофизику; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

   У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе: 

        „ - мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске 

студије и мастер студијски програма за геотехнику; 

- мастер инжењер грађевинарства; 

- мастер инжењер архитектуре.” 

 

    У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе: 

           „ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и   

мастер студије студијских програма за инжењерство нафте и гаса односно 

рударско инжењерство; 

− мастер инжењер геологије; 

 



 

 

 

 

 

– мастер геолог. 

 Лице из алинеја треће и четврте треба да има завршене основне 

академске и мастер студије студијских програма за геотехнику, за геологију 

односно хидрогеологију.” 

 

 У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

     „–   мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог. 

Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске и 

мастер студије свих студијски програми осим студијског програма за 

хидрологију.” 

 

 У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до шесте, које гласе: 

        „- мастер инжењер геологије; 

– мастер геолог; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијских програм за рударско инжењерство односно за 

инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; 

- мастер инжињер заштите животне средине. 

Лице из алинеја треће и четврте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геологију, за геофизику, геотехнику 

односно за хидрогеологију.” 

 

 У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до тринаесте, које гласе: 

 „ - мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство; 

- мастер економиста; 

- специјалиста економиста; 

- специјалиста струковни економиста; 

- мастер инжењер организационих наука; 

- специјалиста инжењер организационих наука; 

- специјалиста струковни инжењер организационих наука. 

Лице из алинеја пете и шесте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геологију, за геофизику, геотехнику 

односно за хидрогеологију.” 

 

 У тачки 16а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе:  

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство; 

- мастер инжењер геодезије.” 

 

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе: 



 

 

 

 

     „– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за инжењерство нафте и гаса; 

- мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог.  

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геотехнику, за геологију односно 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе:  

    „–мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за инжењерство нафте и гаса; 

- мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог.  

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геотехнику, за геологију односно 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до шесте, које гласе:   

    „–мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство; 

- мастер инжењер машинства; 

- специјалиста инжењер машинства; 

- специјалиста струковни инжењер машинства.” 

 

 У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

„– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геофизику, за геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

 „– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геофизику, за геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

„– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геофизику, за геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

 „– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геофизику, за геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 



 

 

 

 

 У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе:  

„– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геотехнику односно за хидрогеологију; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 

 У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

       „ - мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геофизику, за геотехнику односно за 

хидрогеологију.” 

 

 У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе:  

     „– мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство. 

Лице из алинеја треће и четврте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геологију, за геофизику, за геотехнику 

односно за хидрогеологију.” 

 

 У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

 „– мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије 

студијских програма за геологију.” 

 

 У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе:  

„– мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије 

студијски програм за геологију; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за инжењерство нафте и гаса.” 

 

 У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

„– мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије 

студијски програм за геологију.” 

 

 У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

„– мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије 

студијски програм за геологију.” 

 

 У тачки 31. подтачка 31.1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа до пете, које гласе: 

     „– мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог; 



 

 

 

 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за инжењерство нафте и гаса. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за геотехнику односно за геологију.” 

 

 У поглављу II. тачка 33. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа до пете, које гласе: 

 „– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за рударско инжењерство односно за 

инжењерство нафте и гаса; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.” 

 

 У тачки 34. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе:         

    „ –   мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геологију.” 

 

 

 У тачки 35. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

    „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програмх за рударско инжењерство односно за 

инжењерство нафте и гаса; 

        – мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије свих студијски програми осим студијског програма за 

хидрологију.” 

 

 У тачки 36. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

   „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програмх за рударско инжењерство односно за 

инжењерство нафте и гаса; 

  – мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и мастер 

студије свих студијски програми осим студијског програма за хидрологију.” 

 

 У тачки 37. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до седме, које гласе:        

 „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство односно за инжењерство 

нафте и гаса; 

- мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог; 

- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста инжењер металургије. 

 

 



 

 

 

 

Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геологију.” 

 

 У тачки 38. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе:    

 „ – мастер геолог, претходно завршене основне академске и мастер студије 

студијски програм за геологију; 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство односно за 

инжењерство нафте и гаса.” 

 

 У тачки 39. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до седме, које гласе:    

   „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство односно за 

инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; 

- мастер геолог; 

- мастер инжењер геологије; 

- мастер инжењер заштите животне средине; 

- мастер инжењер заштите на раду. 

Лице из алинеја четврта и пета треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геологију.” 

 

 У тачки 40. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до девете, које гласе:   

 „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијских програма за рударско инжењерство односно за инжењерство 

нафте и гаса; 

- мастер инжењер геологије; 

- мастер инжењер металургије; 

- мастер економиста; 

- мастер инжењер организационих наука. ” 

 

  У тачки 41. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

 „– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 42. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

 „– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 43. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 44. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 



 

 

 

 

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 45. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 46. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

 „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за рударско инжењерство односно за 

инжењерство нафте и гаса.” 

 

 У тачки 47. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за нафте и гаса.” 

 

 У тачки 48. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

    „  – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за рударско инжењерство односно за 

инжењерство нафте и гаса.” 

 

 У тачки 49. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

     „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 50. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе: 

   „    – мастер инжењер геологије; 

   – мастер геолог; 

   – мастер инжењер рударства, завршене основне академске и мастер студије 

студијских програма за рударско инжењерство односно за инжењерство 

нафте и гаса. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геологију.” 

 

 У тачки 51. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе: 

 „ – мастер инжењер геологије; 

- мастер геолог 

- мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за геологију.” 

 

 



 

 

 

 

 У тачки 52. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 53. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„  –  мастер физикохемичар; 

    –  мастер инжињер заштите животне средине; 

    – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство односно за 

инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.” 

 

 У тачки 54. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

  „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 55. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

  „ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 56. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијских програма за рударско инжењерство односно за инжењерство 

нафте и гаса.” 

 

 У тачки 57. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијских програма за рударско инжењерство односно за инжењерство 

нафте и гаса.” 

 

 У тачки 58. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 59. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ – мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 60. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 



 

 

 

 

 У тачки 61. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 62.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 62.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 62.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 62.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за инжењерство нафте и гаса.” 

 

 У тачки 62.5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У тачки 62.6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм за рударско инжењерство.” 

 

 У поглављу III. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје петнаеста до деветнаесте, које гласе: 

„ - мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- мастер физикохемичар; 

- мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 1а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до седме, које гласе: 

„ - мастер инжењер металургије; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- мастер инжењер технологије.” 

 



 

 

 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе: 

„ – мастер инжењер машинства; 

- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер технологије.” 

 

 У тачки 2а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до десете, које гласе: 

„ – мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер архитектуре; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер грађевинарства.” 

 

 У тачки 2б на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер примењени уметник, претходно завршене основне академске и мастер 

студије за примењено вајарство односно дизајн индустријских производа; 

– специјалиста примењени уметник, претходно завршене основне академске и 

мастер студије за примењено вајарство односно дизајн индустријских 

производа.” 

 

 У тачки 2в на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до осме, које гласе: 

„- мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер дизајнер.” 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер технологије.” 

 

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 



 

 

 

 

 У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе: 

„- мастер економиста; 

- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер организационих наука.” 

 

 У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 13. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 У ставу 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 



 

 

 

 

 У ставу 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

  - специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

  -специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

  - специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

  - специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 14.9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 



 

 

 

 

 У тачки 14.10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер заштите животне средине.” 

 

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер машинства.” 

 

 У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се осма до четрнаесте , које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер технологије; 

- дипломирани  физичар; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- мастер физичар; 

- мастер професор физике; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства.” 

 

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста инжењер металургије;  

 



 

 

 

 

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста инжењер металургије;  

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„- мастер инжењер металургије; 

- специјалиста инжењер металургије;  

- специјалиста струковни инжењер металургије.” 

 

 У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„- мастер инжењер металургије.” 

 

 У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје једанаеста до петнаесте, које гласе: 

„- дипломирани  физичар 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- мастер физичар; 

- мастер професор физике; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства.” 

 

 У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

”- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер технологије.” 

 

 У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста, које гласе: 

”- мастер економиста; 

- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер организационих наука.” 

 

 У тачки 29а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста, које гласе: 

”- мастер економиста; 

- мастер инжењер металургије; 

- мастер инжењер организационих наука.” 

 

 У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до једанаесте, које гласе: 

”- мастер информатичар; 

- мастер математичар; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер информационих технологија; 

 



 

 

 

 

- мастер инжењер организационих наука, студијски програм информациони 

системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке. 

 

Лицa из алинејa седма до једанаесте морају имати претходно завршене 

основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета 

из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области 

Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – 

Математика или Теоријско рачунарство.” 

 

Члан 6.  

 

У члану 7. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеснаеста до деветнаесте, које гласе: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије студијски програм инжењерство материјала; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја седма, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 3. додаје се алинеја шеста, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја седамнаеста до деветнаесте, које гласе: 

 „- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства. 

– мастер професор физике; 

– мастер физичар.” 

 

Тачка 5.  мења се и гласи: 

„5.    Техничко цртање 

         Техничко цртање  са нацртном геометријом 

         Нацртна  геометрија 

        Техничко цртање са компјутерском графико 

− дипломирани машински инжењер; 

− дипломирани инжењер машинства; 

− професор машинства; 

− дипломирани инжењер за развој машинске струке; 

− мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

 



 

 

 

 

Тачка 6. мења се и гласи: 

„6.    Мeханика 

         Техничка  механика са механизмима 

         Механика флуида: 

− дипломирани машински инжењер; 

− дипломирани инжењер машинства; 

− дипломирани механичар; 

− професор механике; 

− професор машинства; 

− дипломирани инжењер за развој машинске струке; 

− мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

Тачка 8. мења се и гласи: 

„8.    Машински елементи 

         Машински елементи и конструкције 

         Машински елементи  са конструкцијама 

         Машине и уређаји 

         Статика конструкција 

         Термодинамика и хидраулика 

         Хидрауликa и пнеуматикa 

         Основе хидраулике и пнеуматике 

         Хидрауличке компоненте и системи 

         Пнеуматске  компоненте и системи   

         Термодинамика и термотехника 

         Основе конструисања 

         Технолошки поступци 

         Технолошки поступци са контролом 

         Техничка контрола 

          Конструкција алата и прибора 

          Основе компјутерске графике 

          Компјутерска графика 

          Конструисање применом рачунара 

          Пројектовање технолошких система 

          Термодинамика 

          Машинске конструкције 

          Металне  конструкције 

          Елементи аутоматизације моторних возила 

          Моделирање машинских елемената и конструкција 

          Моделирање машинских делова 

          Конструисање 

          Технологија механичких спојева: 

−  дипломирани машински инжењер; 



 

 

 

 

−  дипломирани инжењер машинства; 

−  професор машинства; 

−  мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области машинства.” 

 

После тачке 8 додају се нове тачке 8а до 8г које гласе: 

„8а   Техничка контрола производа: 

−   дипломирани машински инжењер; 

−   дипломирани инжењер машинства; 

−   професор машинства; 

−   мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије и мастер академске студије на студијском 

програму  хемијско инжењерство; 

−   мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области машинства. 

 

8б      Бетонске конструкције: 

          - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

           - мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије на архитектонском конструктивном 

студијском програму. 

 

 

8в      Грађевинске конструкције: 

− мастер инжењер грађевинарства; 

−  мастер инжењер архитектуре. 

     Лице са стручним називом наведена  у ал. 1. 2. и 3. овог члана треба да су 

са претходно завршеним студијама првог степена-основним  академским 

студијама у области грађевинског  инжењерства или области архитектуре 

или урбанизма. 

 

8г       Заваривање и сродни поступци: 

−   дипломирани машински инжењер; 

−   дипломирани инжењер машинства; 

−   професор машинства; 

−   мастер инжењер металургије;  

−  мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета, која гласи: 

 „- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне  академске студије у области машинства.” 

 

Тачка 10. мења се и гласи: 

„10.     Организација  рада 

            Организација рада и менаџмент: 

−  дипломирани машински инжењер; 

 



 

 

 

 

−  дипломирани инжењер машинства; 

−  професор машинства; 

−   дипломирани инжењер организације рада; 

−   дипломирани инжењер за развој машинске струке; 

−   мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области машинства.” 

 

Тачка 11. мења се и гласи: 

„11.       Основе електротехнике 

              Основе електротехнике и електронике 

              Електротехника и електроника 

              Електротехника 

              Електроника 

              Електричне  машине 

              Електроника и микропроцесори: 

          -  професор електротехнике; 

              - дипломирани  инжењер електронике; 

          - дипломирани  инжењер електротехнике; 

          - мастер инжењер електротехнике и рачунарства.” 

 

Тачка 12. мења се и гласи: 

 

„12.       Основе енергетике 

               Основе технике мерења и аутоматизације 

              Основе технике мерења и контроле 

              Термоенергетска постројења 

              Хидроенергетска постројења 

Гасо  и пнеумоенергетска постројења  

Постројења за грејање и климатизацију 

Помоћне бродске машине и уређаји 

Одржавање бродских постројења 

Основе бродоградње 

Технологија бродоградње 

Аутоматизација производње  

               Елементи аутоматизације и роботике 

Технологија обраде на нумерички управљаним  машинама 

Технологија за компјутерски управљане  машине 

Аутоматизација производње и флексибилни производни  системи 

               Флексибилни производни системи 

               Роботи 

Програмирање за компјутерски управљане  машине 

               Аутоматско управљање 

Техника мерења 

Управљачки системи у термоенергетици 

Дигитални системи и процесни рачунари 

Термоенергетски процеси 

Енергетски процеси 

Аутоматизација постројења 

Енергетска постројења 

Бродомашинство 



 

 

 

 

Познавање брода 

Бродски мотори 

Бродска  парна постројења 

Конструкција брода 

Рачунари у бродоградњи 

Рачунари у машинству    

Конструкција са монтажом 

Опрема навоза и докова 

Теорија брода 

Трасирање брода 

Пројектовање брода 

Опрема брода 

Отпор и пропулзија брода 

Мoторна возила 

Експлоатација и одржавање моторних возила 

Мотори сус 

Мepење и контролисање 

Контрола квалитета 

Испитивање машинских конструкција 

Испитивање машинских делова и конструкција 

Аутоматизација и роботика 

Аеродинамика и управљивост авиона 

Конструкција авиона 

Хеликоптери 

Ваздухпловне клипне погонске групе 

Ваздухопловне турбомлазне погонске групе 

Системи авиона 

Организација одржавања ваздухоплова 

Ваздухопловни  прописи: 

   - дипломирани машински инжењер; 

   - дипломирани инжењер машинства; 

            - мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

 „-мастер инжењер електротехнике и рачунарства ; 

-мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

 „-мастер инжењер електротехнике и рачунарства .” 

 

Тач. 16. и 17. бришу се.  

 



 

 

 

 

Тачка 18. мења се и гласи: 

 „18.     Људски фактор у ваздухопловству: 

– доктор медицине; 

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине. 

 

После тачке 18 додају се нове тачке 18а и 18б  које гласе: 

  

18а     Медицина за поморце: 

– доктор медицине. 

 

18б      Офталмологија: 

– доктор медицине; 

– специјалиста доктор медицине, специјалиста офталмологије.” 

 

Тачка 19. мења се и гласи: 

 

„19.      Бродска електроника и аутоматизација 

             Бродске електричне машине и уређаји 

             Бродска електротехника: 

        - професор електротехнике; 

           - дипломирани  инжењер електронике; 

           - дипломирани  инжењер електротехнике; 

           - мастер инжењер електротехнике и рачунарства.” 

 

Тач. 20. до 21. бришу се.  

 

 У тачки  22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се    

 алинеја пета која гласи: 

          „- мастер инжењер машинства.” 

             

 

Тачка 23. мења се и гласи: 

 

„23. Поморско право: 

          - дипломирани правник; 

- дипломирани саобраћајни инжењер; 

- лице са завршеном високом поморском школом; 

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије  у области саобраћајног инжењерства, студијски 

програм/ модул водни саобраћај и транспорт.” 

 

Тачка 24. мења се и гласи: 

„24.      Сигурност пловидбе: 

- дипломирани саобраћајни инжењер; 

- лице са завршеном високом поморском школом; 

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије  у области саобраћајног инжењерства, студијски 

програм/ модул водни саобраћај и транспорт.” 

 

 

 



 

 

 

 

Тачка 25. мења се и гласи: 

„25.       Оптика: 

 –    дипломирани физичар; 

-  дипломирани астрофизичар; 

- професор физике; 

- дипломирани  физичар – професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – теоријска и експериментална физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена и компјутерска физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена физика и информатика – мастер; 

- дипломирани  физичар – медицинска физика; 

–    дипломирани професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар.” 

 

Тачка 26. мења се и гласи: 

„26.      Оптика наочара: 

- дипломирани физичар; 

- професор физике; 

- доктор медицине; 

- дипломирани  физичар – професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – теоријска и експериментална физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена и компјутерска физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена физика и информатика – мастер; 

- дипломирани  физичар – медицинска физика; 

–    дипломирани професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар.” 

 

Тачка 27. мења се и гласи: 

„27.   Оптички материјали: 

- дипломирани машински инжењер; 

- дипломирани инжењер машинства; 

- дипломирани инжењер технологије; 

- дипломирани хемичар; 

- професор машинства; 

- професор хемије; 

- дипломирани хемичар - професор  хемије; 

-  дипломирани хемичар – мастер; 

-  дипломирани професор хемије – мастер; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

Тачка 28. мења се и гласи: 

„28.  Оптичка мерења: 

 



 

 

 

 

- дипломирани физичар; 

- професор физике; 

- дипломирани  физичар – професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – теоријска и експериментална физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена и компјутерска физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена физика и информатика – мастер; 

- дипломирани  физичар – медицинска физика; 

–    дипломирани професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар.” 

 

Тачка 29. мења се и гласи: 

„29.  Оптички инструменти: 

–   дипломирани физичар 

–   дипломирани инжењер геодезије 

–    професор физике; 

- дипломирани  физичар – професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – теоријска и експериментална физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена и компјутерска физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена физика и информатика – мастер; 

- дипломирани  физичар – медицинска физика; 

- дипломирани професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар.” 

 

 У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до двадесте девете, које гласе: 

„-дипломирани физичар; 

- дипломирани инжењер геодезије; 

- професор физике; 

- дипломирани физичар – професор физике – мастер; 

- дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика -  мастер; 

- дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика -  мастер; 

- дипломирани физичар – примењена физика  и информатика -  мастер; 

- дипломирани физичар – медицинска физика; 

- дипломирани професор физике - мастер; 

- дипломирани физичар – мастер; 

- дипломирани физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар; 

-мастер драмски и аудиовизуелни уметник, претходно завршене студије 

првог степена-основне  академске студије на студијском програму, односно 

модулу камера односно филмска и телевизијска камера; 

-мастер примењени  уметник, претходно завршене студије првог 

степена-основне  академске студије на студијском програму, односно модулу 

фотографија; 



 

 

 

 

-мастер ликовни уметник, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије на студијском програму, односно модулу 

фотографија; 

-мастер уметник вишемедијске уметности, претходно завршене студије 

првог степена-основне  академске студије на студијском програму, односно 

модулу фотографија; 

-мастер уметник дигиталних медија, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије на студијском програму, односно модулу 

фотографија.” 

 

 

Тачка 31. мења се и гласи: 

 

„31.       Технологија оптике: 

 –  дипломирани физичар; 

 –  дипломирани инжењер електротехнике; 

 –   професор физике; 

- дипломирани  физичар – професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – теоријска и експериментална физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена и компјутерска физика – мастер; 

- дипломирани  физичар – примењена физика и информатика – мастер; 

- дипломирани  физичар – медицинска физика; 

–     дипломирани професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар.” 

 

 

Тачка 32. мења се и гласи: 

 

„32.       Дизајн: 

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек 

индустријски дизајн; 

- мастер  дизајнер, предходно завршене основне академске студије на 

студијском програму, односно модулу унутрашња архитектура, дизајн 

ентеријера, дизајн ентеријера и намештаја, односно индустријски дизајн. “ 

 

У тачки 33. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седамнаеста и осамнаеста, које гласе: 

− мастер физичар (студијска група мастер физичар - физика-информатика, 

студијска група мастер физичар – примењена и компјутерска физика и 

студијска група мастер физичар  - професор физике и информатике);   

      –    мастер професор физике; 

− мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У тачки 34. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до деветнаесте, које гласе: 

 



 

 

 

 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.  

- мастер математичар;  

- мастер информатичар; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства;  

- мастер професор технике и информатике; 

- мастер инжењер информационих технологија; 

- мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони 

системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке).” 

 

„Лице из алинејa тринаеста до деветнаесте морају имати претходно завршене 

основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета 

из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области 

Програмирање и најмање два предмета из једне или две следеће области – 

Математика или Теоријско рачунарство).” 

 

Тачка 35. мења се и гласи: 

„35.         Технологија образовног профила: 

     За образовне профиле: металостругар, металоглодач. металобрусач, 

металобушач, бравар, лимар, аутолимар, заваривач, инсталатер, 

машинбравар, механичар хидраулике и пнеуматике, аутомеханичар, механичар 

шинских возила, механичар привредне механизације, механичар радних машина,  

погонски техничар машинске обраде, погонски техничар - механичар за радне 

машине , алатничар, прецизни механичар, механичар уређаја за мерење и 

регулацију, механичар медицинске и лабораторијске опреме и часовничар; 

погонски техничар - механичар за моторе и возила: 

 - дипломирани машински инжењер; 

- дипломирани инжењер машинства; 

- професор машинства; 

 - мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне  академске студије у области машинства.” 

 

 
         За образовне профиле: бродоградитељ, металостругар  нумерички 

управљаних  машина, металоглодач нумерички управљаних машина, механичар 

нумерички управљаних машина,погонски техничар машинске обраде, техничар 

за монтажу нумерички управљаних машина, механичар – оружар: 

„- дипломирани машински инжењер; 

- дипломирани инжењер машинства; 

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог 

степена-основне  академске студије у области машинства.” 

 

 

Тачка 36. мења се и гласи: 

„36.  Практична настава: 
        За све образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању,  

осим за образовне профиле: механичар оптике, техничар оптике: 

– дипломирани машински инжењер; 

– дипломирани инжењер машинства; 

 

 



 

 

 

 

– професор машинства; 

– професор технике и машинства; 

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима –

климатизација, грејање и хлађење; 

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна 

техника; 

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – одржавање 

машина; 

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство; 

– инжењер машинства; 

– дипломирани инжењер за развој машинске струке; 

– виши стручни радник металске струке; 

– наставник практичне наставе металске струке; 

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства; 

– струковни инжењер машинства; 

– специјалиста струковни инжењер машинства, предходно  завршене 

струковне студије у машинству; 

– одговарајуће средње стручно образовање у области машинства, положен  

одговарајући специјалистички односно мајсторски испит  са  

петогодишњом  праксом. 

Лице из ове тачке алинеја прва до шеснаесте треба да је стекло одговарајуће 

средње образовање за одговарајући образовни профил.“ 

 

Подтач. 36.1. до 36.45. бришу се. 

 

Подтачка  36.46. се мења и гласи: 

“36.46 За образовни  профил: машински техничар моторних возила (блок 

настава) : 

a) Tеоријскa наставa: 

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

  - наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

  - саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 

транспорт;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; 

друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и транспорт; 

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; 

друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски саобраћај; друмски и градски саобраћај; 



 

 

 

 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из 

саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски 

саобраћај, друмски и градски саобраћај. 

 

         б) За део садржаја обуке вожње у блоку: 

- возач моторних возила-инструктор, 

          ц) За део саджаја прве помоћи у блоку: 

               - лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство 

надлежно за послове здравља.“ 

 

 

Подтачка  36.47. се мења и гласи: 

 
„36.47.  За образовне профиле:  механичар оптике,  техничар оптике: 

 –  дипломирани физичар; 

 –  дипломирани физико-хемичар; 

 –  професор физике; 

 –   дипломирани физичар – медицинска физика; 

 –    дипломирани физичар – теоријска и екпериментална физика – мастер; 

 –    дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер; 

 –    дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер; 

 –    дипломирани физичар – професор физике – мастер; 

–    дипломирани професор физике – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер; 

- дипломирани  физичар – мастер медицинске физике; 

- мастер професор физике; 

- мастер физичар.” 

 

       Лице из тачке 36.47. алинеја прва до дванаесте треба да је стекло 

одговарајуће средње образовање за оптичара.” 

 

Подтачка  36.48. брише се. 

   

У тачки 37. подтачка 37.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У подтачки 37.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У подтачки 37.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У подтачки 37.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 



 

 

 

 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У подтачки 37.5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства.” 

 

У подтачки  37.6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до двадесет четврте, које гласе: 

 „- мастер биолог; 

- мастер професор биологије; 

- мастер еколог; 

- мастер професор екологије; 

- мастер географ; 

- мастер професор географије; 

- мастер инжењер заштите животне средине; 

- специјалиста инжењер заштите животне средине; 

- специјалиста струковни инжењер заштите животне средине; 

- мастер аналитичар заштите животне средине; 

- специјалиста аналитичар заштите животне средине; 

- специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине – 

специјалиста; 

- специјалиста еколог.” 

 

У подтачки 37.7 подтачка 37.7.1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје пета до осме, које гласе: 

 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства; 

-струковни инжењер машинства; 

- специјалиста струковни инжењер машинства, предходно завршене 

струковне студије у машинству  и одговарајуће средње образовање; 

-средње образовање за електрозаваривача, положен специјалистички 

односно мајсторски испит и петогодишња пракса.” 

 

У подтачки 37.7.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до осме, које гласе: 

 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства; 

-струковни инжењер машинства; 

- специјалиста струковни инжењер машинства, предходно завршене 

струковне студије у машинству  и одговарајуће средње образовање; 

-средње образовање за заваривача и резача гасом, положен 

специјалистички односно мајсторски испит и петогодишња пракса.” 

 

У подтачки 37.7.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до осме, које гласе: 

 



 

 

 

 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства; 

- струковни инжењер машинства; 

- специјалиста струковни инжењер машинства, предходно завршене 

струковне студије у машинству  и одговарајуће средње образовање; 

- средње образовање за ковача-пресера, положен специјалистички односно 

мајсторски испит и петогодишња пракса.” 

 

У подтачки 37.7.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до осме, које гласе: 

 

„- мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне  академске студије у области машинства и одговасрајуће средње 

образовање; 

-  струковни инжењер машинства и одговасрајуће средње образовање; 

- специјалиста струковни инжењер машинства, предходно завршене 

струковне студије у машинству  и одговарајуће средње образовање; 

         - средње образовање за оштрача алата односно металобрусача, положен 

специјалистички односно мајсторски испит и петогодишња пракса.” 

 

 

Члан 7. 

 

 У члану 8. тачка 1. мења се и гласи: 

 

„1. Основе електротехнике 

Електрична мерења 

Електроника 

Електроника I 

Електроника и материјали 

Примена рачунара у електротехници 

Елементи аутоматизације 

Мерења у аутоматици 

Системи аутоматског управљања 

Системи аутоматског управљања у СС техници 

Основе аутоматског управљања 

Станични сигнално-сигурносни уређаји 

Пружни сигнално-сигурносни уређаји 

Друмски СС уређаји 

Информациони системи на железници 

Електрична мерења и електроника 

Нове технологије у аутомобилској индустрији: 

„- дипломирани инжењер електротехнике; 

- дипломирани електротехнички инжењер; 

- дипломирани инжењер електронике; 

- професор електротехнике; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства.” 

 



 

 

 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе:  

„- дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства. ” 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до девете, које гласе: 

„- дипломирани инжењер машинства; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства. ” 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста и сема, које гласе: 

 „ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим 

студијским програмима осим из области енергетике; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм 

рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у 

области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске 

мреже и комуникације. ” 

 

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста, које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на 

студијским програмима из области енергетике. ” 

 

Taчка 6. мења се и гласи: 

 

„ 6. Мерења у електроенергетици 

Електричне машине 

Електричне машине са технологијом израде 

Електрична опрема 

Електромоторни погон 

Електричне инсталације јаке струје 

Електрични апарати и уређаји 

Електричне мреже и постројења 

Електричне мреже 

Елект 

ична постројења 

Електричне инсталације и осветљење 

Електричне инсталације 

Електроенергетика 

Стабилна постројења електровуче 

Електричне машине са регулацијом електромоторног погона 

 



 

 

 

 

Електричне машине са испитивањем 

Електрични погон дизаЛице и лифтова 

Електрична вуча 

Електрично покретање 

Управљање електромоторним погоном 

Производња и пренос електричне енергије 

Електротермички уређаји 

Пројектовање електричних инсталација и осветљења 

Обновљиви извори енергије: 

 

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека; 

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике; 

- професор електротехнике, смер јаке струје; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на 

студијским програмима из области енергетике. ” 

 

 У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета, које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим 

студијским програмима осим из области енергетике.” 

 

 У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе:  

„ – дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије. ” 

 

После тачке 8. додаје се нова тачка 8а, која гласи: 

„8а Предузетништво: 

- дипломирани инжењер електротехнике; 

- дипломирани инжењер машинства; 

- дипломирани економист; 

- дипломирани инжењер организације рада; 

- професор електротехнике; 

- дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије. ” 

 

 У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа, које гласе: 

 „ – мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства. ” 

 

Тачка 10. мења се и гласи: 

 



 

 

 

 

„10. Мотори са унутрашњим сагоревањем 

Моторна возила 1 

Моторна возила 2: 

- дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила; 

- дипломирани инжењер машинства, смер производни; 

- дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и 

механизацију; 

- дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства. ” 

 

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета, које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на 

студијским програмима из области енергетике.” 

 

Тачка 12. мења се и гласи: 

 

„12. Кабловске и ваздушне ТК линије  

Кабловске и ваздушне ТК мреже и инсталације  

Телекомуникационе инсталације  

Телекомуникациони системи  

Кориснички програми за електронска кола  

Високофреквенцијска електроника  

Телекомуникациони водови и пренос  

Теорија телекомуникација 

Електронски појачавачи  

Дигиталне телекомуникације  

Комутациона техника  

Телекомуникационе мреже и терминали  

Основе технике дигиталног преноса  

Телекомуникациони водови  

Системи преноса  

Основе ТВ технике  

Аудиотехника  

Радиопријемници  

Радиопредајници  

Видео уређаји:  

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и 

телекомуникација;  

- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и 

телекомуникација; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и 

телекомуникације; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским 

програмима из области електронике и телекомуникација. ” 

 

 



 

 

 

 

 У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје осма до петнаесте, које гласе:  

      „ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим 

студијским програмима, осим из области енергетике; 

         – мастер инжењер електротехнике и рачунарства , студијски програм 

рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у 

области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске 

мреже и комуникације; 

 – мастер математичар, мастер информатичар или мастер инжењер 

информационих технологија, сви са претходно завршеним основним 

студијама са најмање положених : 

а) пет једносеместралних предмета из области рачунарства и 

информатике, од тога најмање један из области Програмирање и најмање 

један из области Објектно оријентисано програмирање (један 

двосеместрални предмет се рачуна као два једносеместрална предмета), 

б) два предмета из једне или две следеће области – Математика или 

Теоријско рачунарство; 

- мастер инжењер организационих наука, завршене мастер академске студије 

на смеру Информациони системи и технологије или Софтверско 

инжењерство и рачунарске науке и завршене основне студије са најмање 

положених: 

а) пет једносеместралних предмета из области рачунарства и 

информатике, од тога најмање један из области Програмирање и најмање 

један из области Објектно оријентисано програмирање (један 

двосеместрални предмет се рачуна као два једносеместрална предмета) 

б) два предмета из једне или две следеће области – Математика или 

Теоријско рачунарство. ” 

 

 У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета, које гласе: 

 „ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на 

студијским програмима из области енергетике. ” 

 

 У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста, које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства. ” 

 

После тачке 15 додају се нове тачке 15а и 15б које гласе: 

 

„15а Електрични и електронски системи на возилима (Теоријска настава) 

- дипломирани инжењер електротехнике;  

- дипломирани електротехнички инжењер; 

- дипломирани инжењер електронике; 

- професор електротехнике; 

 



 

 

 

 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства. 

 

15б Електрични и електронски системи на возилима (Практична настава) 

- дипломирани инжењер електротехнике;  

- дипломирани електротехнички инжењер; 

- дипломирани инжењер електронике; 

- професор електротехнике; 

- инжењер електротехнике;  

- инжењер електронике; 

- виши стручни радник електротехничке струке; 

- аутоелектричар – специјалиста; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми у 

области електротехнике и рачунарства; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и 

рачунарства; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

 У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа, које гласе:  

„ – мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства. ” 

  

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта, које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.” 

 

 У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа, које гласе:  

„ - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства. ” 

 

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа, које гласе:  

    „ – мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства. ” 

 

 У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга, које гласе: 

 „ – мастер психолог. ” 

  

 У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје дванаеста до петнаесте, које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства; 



 

 

 

 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и 

рачунарства; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства.” 

 

 

 У тачки 21.1. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје дванаеста до петнаесте, које гласе: 

 „ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и 

рачунарства; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста.” 

 

 У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје  седма до девете, које гласе:  

„ – мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства; 

- специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне 

студије првог степена на студијским програмима из области машинског 

инжењерства; 

- струковни инжењер машинства. ” 

 

Taчка 21.2. мења се и гласи: 

 

„21.2. Практична настава  

 За образовне профиле: електроинсталатер, електромонтер мрежа и 

постројења, електромеханичар за машине и опрему, електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје, електротехничар енергетике, електротехничар 

електромоторних погона, електротехничар за термичке и расхладне уређаје и 

електротехничар процесног управљања:  

- дипломирани инжењер електротехнике сви смерови енергетског одсека;  

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;  

- професор електротехнике, смер јаке струје;  

- дипломирани инжењер производног менаџмента;  

- електротехнички инжењер железничке струке - енергетског смера;  

- инжењер електротехнике, смер енергетски;  

- виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски;  

- пети степен стручне спреме енергетског смера;  

- наставник практичне наставе електро струке;  

- инжењер електротехнике за аутоматику; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским 

програмима из области енергетике; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми 

из области енергетике; 

 



 

 

 

 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из 

области енергетике; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на студијским програмима из области енергетике. ” 

 

 У тачки 21.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје девета до шеснаесте које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на 

студијским програмима из области енергетике; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми 

из области енергетике; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства; 

- дипломирани инжењер машинства, студијски програми у области 

машинског инжењерства; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из 

области енергетике; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на студијским програмима из области енергетике; 

- специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне 

студије првог степена на студијским програмима из области машинског 

инжењерства; 

- струковни инжењер машинства, завршене струковне студије на студијским 

програмима из области машинског инжењерства. ” 

 

 У тачки 21.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје девета до једанаесте које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим 

студијским програмима, осим из области енергетике; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена на свим студијским програмима 

осим из области енергетике; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на свим студијским програмима осим из области енергетике. ” 

 

 У тачки 21.5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје десета до дванаесте које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене   

    основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на  

     студијским програмима из области електронике и телекомуникација; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене 

струковне студије првог степена на студијским програмима из области 

електронике и телекомуникација; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на студијским програмима из области електронике и 

телекомуникација. ” 

 



 

 

 

 

 У тачки 21.6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје осма до једанаесте које гласе: 

 „ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим 

студијским програмима, осим из области енергетике; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви студијски 

програми осим из области енергетике; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена на студијским програмима осим 

из области енергетике; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на студијским програмима осим из области енергетике. ” 

 

 У тачки 21.7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до девете које гласе:  

„ – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 

претходно завршене струковне студије првог степена; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

 После тачке 21.7. додаје се тачка 21.8. која гласи:              

 

„21.8. Основе практичних вештина 

а) Основе практичних вештина у електротехници 

- дипломирани инжењер електротехнике; 

- дипломирани електротехнички инжењер; 

- дипломирани инжењер електронике; 

- професор електротехнике; 

- инжењер електротехнике; 

- инжењер електронике; 

- аутоелектричар - специјалиста; 

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехнике и рачунарства; 

- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; 

- специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене струковне студије првог степена на свим студијским програмима у 

области електротехнике и рачунарства; 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства. 

 

б) Основе практичних вештина у машинству 

- дипломирани инжењер машинства; 

- професор машинства; 

- инжењер машинства; 

- виши стручни радник машинске струке; 

- наставник практичне наставе машинске струке; 

- пети степен стручне спреме - металски радник; 

- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства; 



 

 

 

 

- специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне 

студије првог степена на студијским програмима из области машинског 

инжењерства; 

- струковни инжењер машинства. ” 

 

 У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта, које гласе:  

„ – струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на студијским програмима из области енергетике. ” 

 

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета, које гласе: 

 „ – струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне 

студије на свим студијским програмима осим из области енергетике. ” 

 

Члан 8. 

 

У члану 9. поглавље I. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје тринаеста до шеснаесте, које гласе: 

     „ – мастер физикохемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до осме, које гласе: 

      „–  мастер економиста; 

– мастер инжењер организационих наука; 

– специјалиста инжењер организационих наука; 

– специјалиста струковни инжењер организационих наука; 

– дипломирани инжењер за индустријски менаџмент. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до четрнаесте, које гласе: 

      „–   мастер физичар; 

– мастер професор физике; 

       –   мастер инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до дванаесте, које гласе: 

      „–  мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до осме, које гласе: 

     „ –  мастер инжењер технологије; 
– мастер инжењер организационих наука; 

– специјалиста инжењер организационих наука; 

 



 

 

 

 

– специјалиста струковни инжињер организационих наука; 

– дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер 

– дипломирани инжењер за индустријски менаџмент. ” 

 

У поглављу II. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје петнаеста до деветнаесте, које гласе: 

      „–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до једанаесте, које гласе: 

      „–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер рударства; 

– мастер инжењер геологије. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер ” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе: 

„–  мастер физичар; 

– мастер професор физике; 

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер  

  –мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 5а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до десете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство; 

– мастер информатичар; 

– мастер математичар; 
– мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 

– мастер професор технике и информатике; 

 



 

 

 

 

– мастер инжењер информационих технологија; 

– мастер инжењер организационих наука, студијски програм 

информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и 

рачунарске науке; 

– дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер. 

 Лица из алинеје треће до девете морају имати претходно завршене 

основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета 

из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области 

програмирања) и најмање два предмета из једне или две следеће области – 

математика или теоријско рачунарство.” 

 

У тачки 6. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до шесте, које гласе: 

        „–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер  

  – мастер инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије. 

– мастер инжењер металургије; 

– специјалиста струковни инжењер металургије. 

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до шесте, које гласе: 

– дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

– мастер инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– специјалиста струковни инжењер металургије. ” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста до шеснаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер рударства; 

– мастер инжењер геологије.” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до дванаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

 – мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер рударства; 

– мастер инжењер геологије.” 

 

 



 

 

 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до осамнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије.” 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта и пета, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до осамнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

 



 

 

 

 

 –  мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до девете, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до шеснаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до једанаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

–    мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар. ” 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије. ” 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

 



 

 

 

 

  – мастер инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије. ” 

 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије. ” 

 

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до седме, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– специјалиста струковни инжењер металургије. ” 

 

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, која гласи: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје осма до тринаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер економиста; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер организационих наука; 

– специјалиста инжењер организационих наука. ” 

 

У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до тринаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство; 

– мастер информатичар; 

– лице које је у току студија савладало план и програм рачунарства и 

информатике у трајању од најмање четири семестра; 

– мастер математичар; 

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 

– мастер инжењер информационих технологија; 

– мастер професор технике и информатике; 

 



 

 

 

 

– мастер инжењер организационих наука, студијски програм 

информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и 

рачунарске науке. 

Лица из алинеје осме до једанаесте морају имати претходно завршене 

основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета 

из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области 

програмирања) и најмање два предмета из једне или две следеће области – 

математика или теоријско рачунарство. ” 

 

У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје двадесет друга до тридесет четврте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер еколог; 

– мастер професор екологије; 

– мастер биолог; 

– мастер професор биологије; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма заштита животне средине у 

пољопривреди односно мелиорацију земљишта; 

– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду. 

 Лице из алинеја двадесет осме до тридесете треба да има завршене 

основне академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите 

животне средине. ” 

 

У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје двадесет прве до тридесет четврте, које гласе: 

„–  мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер еколог; 

– мастер професор екологије; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер метеоролог; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма заштита животне средине у 

пољопривреди односно мелиорацију земљишта; 

– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске 

студије студијски програм инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду; 



 

 

 

 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске 

и мастер студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 

програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 

инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, односно хидротехника; 

– мастер професор биологије; 

– мастер биолог. 

 Лице из алинеја двадесет седме и двадесет осма треба да има завршене 

основне академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите 

животне средине. ” 

 

У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

 –    мастер биолог; 

– мастер професор биологије; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма за бихемиско инжењерство односно 

биотехнологија. ” 

 

У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до осамнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 31. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеснаеста до двадесет пете, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер пољопривреде; 

– мастер инжењер геологије; 

– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске 

и мастер студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 

програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 

инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, односно хидротехника. 



 

 

 

 

 Лице из алинеја осамнаеста и деветнаеста треба да има завршене основне 

академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине. 

 Лице из алинеја двадесета и двадесет прва треба да има завршене 

основне академске и мастер студије студијских програма  заштита животне 

средине у пољопривреди односно мелиорацију земљишта. ” 

 

У тачки 32. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје петнаеста до двадесет треће, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма инжењерство заштите животне 

средине односно хидрогеологија; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске 

и мастер студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 

програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 

инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, односно хидротехника; 

– мастер инжењер рударства, завршене основне академске и мастер 

студијски програм инжењерство заштите животне средине и заштите на 

раду. 

 Лице из алинеја седамнаеста и осамнаеста треба да има завршене 

основне академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите 

животне средине. ” 

 

У тачки 32а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до двадесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер метеоролог; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар. 

 Лице из алинеја седамнаеста и осамнаеста треба да има завршене 

основне академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите 

животне средине. ” 

 

У тачки 32б на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до двадесет друге, које гласе: 

 



 

 

 

 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

–  мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске 

и мастер студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 

програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 

инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, односно хидротехника; 

– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду; 

– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма инжењерство заштите животне 

средине односно хидрогеологија. 

 Лице из алинеја шеснаеста и седамнаеста треба да има завршене основне 

академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине. ” 

 

У тачки 33. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до двадесете друге, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер заштите животне средине; 

– мастер аналитичар заштите животне средине; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске 

и мастер студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 

програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 

инжењерство; хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, 

односно хидротехника; 

– мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду; 

– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијских програма инжењерство заштите животне 

средине односно хидрогеологија; 

– мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 

и мастер студије студијских програма заштита животне средине у 

пољопривреди односно мелиорацију земљишта. 

 Лице из алинеја петнаеста и шеснаеста треба да има завршене основне 

академске и мастер студије студијски програм инжењерство заштите животне 

средине. ” 

 



 

 

 

 

У тачки 34. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје петнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

 – магистар фармације, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области фармацеутских наука односно изборно подручје 

фармацеутско инжењерство; 

–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у области фармацеутских наука односно изборно подручје 

фармацеутско инжењерство. ” 

 

У тачки 35. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје осма до десете, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  магистар фармације; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у области фармацеутских наука односно изборно 

подручје фармацеутско инжењерство. ” 

 

У тачки 36. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје двадесет пета до тридесет прве , које гласе: 

„– дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер биолог; 

– мастер професор биологије; 

– магистар фармације; 

– мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм за бихемиско инжењерство односно за 

биотехнологија. ” 

 

У тачки 37. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласи: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 38. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до четрнаесте, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – магистар фармације; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У поглављу III. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додају се алинеје четрнаеста до осамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

 

 



 

 

 

 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје петнаеста до осамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до десете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер рударства; 

– мастер инжењер геологије. ” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе: 

„–  мастер физичар; 

– мастер професор физике; 

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија односно 

полимерно инжењерство. 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеје друга, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија односно 

изборно подручије полимерно инжењерство. ” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до девете, које гласе: 

„–  мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер технологије; 

 



 

 

 

 

– мастер инжењер металургије. ”  

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе: 

„–  мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије. ” 

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до дванаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар;  

– мастер професор хемије; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија 

односно изборном подручју полимерно инжењерство. ” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија односно 

изборном подручију полимерно инжењерство. ” 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија односно 

изборном подручију полимерно инжењерство. ” 

 



 

 

 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија. ” 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– специјалиста инжењер технологије;  

– специјалиста струковни инжењер технологије. ” 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије у изборном подручију органска хемијска 

технологија. ” 

 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије у изборном подручију органска хемијска технологија односно 

изборно подручије полимерно инжењерство; 

–  специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије у изборном подручију органска хемијска 

технологија односно изборно подручије полимерно инжењерство. ” 

 

У поглављу IV. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје петнаеста до деветнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до десете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер рударства; 

– мастер инжењер геологије. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе: 

 



 

 

 

 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје 

неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје 

неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје 

неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 8. подтачка 8.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство; 

 –  специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – 

изборно подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У подтачки 8.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – 

изборно подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 



 

 

 

 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до једанаесте, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер рударства; 

– мастер инжењер геологије. ” 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства. ” 

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до осамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе: 

„–  мастер физичар; 

– мастер професор физике; 

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије”. 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  –  мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – 

изборно подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У поглављу V. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје петнаеста до деветнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до осме, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер инжењер машинства. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до шеснаесте, које гласе: 

 



 

 

 

 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер металургије; 

– мастер професор хемије; 

– мастер хемичар. ” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. 

 

У тачки 6. подтачка 6.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У подтачки 6.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске 

студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје 

неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У подтачки 6.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 7. подтачка 7.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – 

изборно подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У подтачки 7.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство; 



 

 

 

 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – 

изборно подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У подтачки 7.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно 

подручје неорганско хемијско инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене 

основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – 

изборно подручје неорганско хемијско инжењерство. ” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„–  дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; 

  – мастер инжењер технологије. ” 

 

У поглављу VI. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје дванаеста до седамнаесте, које гласе: 

„–  мастер хемичар; 

– мастер професор хемије; 

– дипломирани физикохемичар; 

– мастер физикохемичар; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до четрнаесте, које гласе: 

„–  мастер примењени уметник; 

– специјалиста примењени уметник; 

– мастер дизајнер; 

– специјалиста дизајнер; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

– специјалиста инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

   Лице из алинеја девета до дванаесте треба да има завршене основне и мастер 

или специјалистичке студије графике. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

     „– струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм  

           графичка техника; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна. ” 

 



 

 

 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста и дванаеста, које гласе: 

  „– мастер физичар; 

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„–  мастер економиста; 

– мастер инжењер организационих наука; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до девете, које гласе: 

     „–струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм   

          графичка техника; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна. ” 

 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до десете, које гласе: 

    „– струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм  

          графичка техника; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна. ” 

 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

     „– струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм  

           графичка техника; 

 –  мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна. ” 

 

 



 

 

 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до девете, које гласе: 

     „– струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм  

           графичка техника; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна. ” 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до шеснаесте, које гласе: 

„–  мастер примењени уметник; 

– мастер ликовни уметник; 

– мастер уметник вишемедијске уметности; 

– мастер уметник дигиталних медија; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

– специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна, са 

претходно завршеним основним струковним студијама графичког 

инжењерства и дизајна; 

– мастер драмски и аудиовизуелни уметник. 

   Лице из алинеја девета до дванаесте треба да имају претходно 

завршене основне академске студије на студијском  програму, односно модулу 

камера, односно филмска и телевизијска камера. ”  

 

У тачки 11. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје седма до тринаесте, које гласе: 

„– струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм  графичка 

техника, са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања 

или образовног профила за који наставник изводи наставу; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и мастер 

студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство; 

– дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене 

основне академске студије; 

– струковни инжењер технологије, студијски програм за графичку технологију, 

за графичку технику, за графичку технику и графичко инжењерство и 

завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила 

за који наставник изводи наставу; 

 – специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку 

технологију, за графичку технику и графичко инжењерство и завршеним 

средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који 

наставник изводи наставу; 



 

 

 

 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене 

основне академске студије. ” 

  

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје десета до шеснаесте, које гласе: 

     „– струковни инжењер технологије-специјалиста, студијски програм  

           графичка техника , студијски програм  графичка техника, са претходно  

           завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног  

           профила за који наставник изводи наставу; 

  – мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене 

основне академске студије; 

       –  струковни инжењер технологије, студијски програм за графичку технику,  

             за графичку техникологију, за графичку технику и графичко    

            инжењерство и завршеном средњом графичком школом оног занимања  

             или образовног профила за који наставник изводи наставу;  

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство и 

завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног 

профила за који наставник изводи наставу; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене 

основне академске студије.” 

 

У ставу 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до двадесет пете, које гласе: 

„–  мастер примењени уметник; 

– мастер ликовни уметник; 

– мастер уметник вишемедијске уметности; 

– мастер уметник дигиталних медија; 

– дипломирани уметник вишемедијске уметности; 

– дипломирани примењени уметник;  

– дипломирани ликовни уметник; 

– дипломирани уметник дигиталних медија; 

– специјалиста струковни ликовни уметник; 

– специјалиста струковни примењени уметник; 

– специјалиста струковни дизајнер; 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и 

мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко 

инжењерство; 

– струковни инжењер технологије, претходно завршеним основним 

струковним студијама за графичку технологију, за графичку технику и 

графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног 

занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу; 

 

 

 



 

 

 

 

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним 

основним струковним и специјалистичким струковним студијама за 

графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство и 

завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног 

профила за који наставник изводи наставу; 

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене 

основне академске студије; 

– дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене 

основне академске студије. 

 

Лице из алинеја девета до дванаесте треба да имају претходно завршене 

основне академске студије на студијском  програму/модулу камера, односно 

филмска и телевизијска камера. 

Лице из алинеја четрнаест и петнаест треба да имају претходно завршене 

основне академске студије на студијском  програму/модулу фотографија. ” 

 

Члан 9. 

  

У члану 10. поглавље I. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер машинства. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета, која гласи:  

„–  мастер инжењер машинства. ” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до осме, које гласе: 

„–  мастер инжењер машинства; 

– мастер инжењер технологије; 

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства. 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„–  мастер економиста; 

– мастер инжењер организационих наука; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шесте до шеснаесте, које гласе: 

„– лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или 

катедра: примењено  сликарство, сликарство, зидно сликарство, костим, 

костимографија, текстил, дизајн текстила;  

– дипломирани сликар - професор ликовне културе;  

– академски сликар - ликовни педагог;  

– дипломирани сликар - ликовни педагог; 

– дипломирани сликар зидног сликарства; 

– дипломирани сликар – зидно сликарство; 

 



 

 

 

 

– лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;  

– дипломирани сликар; 

– мастер ликовни уметник;  

– мастер примењени уметник; 

– мастер дизајнер. 

Лице из алинеја четрнаесте до шеснаесте треба да има завршене основне 

академске и мастер студије на студијском програму за сликарство, примењено 

сликарство, конзервацију и рестаурацију, зидно сликарство, односно, класично 

сликарство. ” 

 

У тачки 5а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе 

„–  мастер примењени уметник; 

– мастер дизајнер. 

 Лице из алинеја друга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије на студијским програмима за текстил, савремено одевање, 

дизајн костима, текстил и одевање, односно, сценски костим. ” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја девета и десета, која гласи:  

„–  дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће; 

– мастер инжењер технологије , претходно завршене основне и дипломске 

академске студије, студијски програм текстилна технологија, односно 

одевна технологија. ” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја девета и десета, која гласи:  

„–  дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће; 

– мастер инжењер технологије , претходно завршене академске студије из 

области текстилства.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до десете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја седма и осма треба да има завршене основне академске 

студије студијски програм текстилна технологија. 

Лице из алинеја девета и десета треба да има завршене струковне студије 

студијски програм текстилна технологија, односно текстилно механичка.” 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до десете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

 Лице из алинеја седма и осма треба да има завршене основне академске 

студије студијски програм текстилна технологија. 



 

 

 

 

 Лице из алинеја девета и десета треба да има завршене струковне студије 

студијски програм текстилна технологија, односно текстилно механичка.” 

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до девете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

 

Лице из алинеја шеста и седма треба да има завршене завршене основне 

академске студије студијски програм текстилна технологија. 

Лице из алинеја осма и девета треба да има завршене струковне студије 

студијски програм текстилна технологија, односно текстилно механичка.” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до девете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја шеста и седма треба да има завршене завршене основне 

академске студије студијски програм текстилна технологија. 

Лице из алинеја осма и девета треба да има завршене струковне студије 

студијски програм текстилна технологија, односно оплемењивање текстила. ”  

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до шеснаесте, које гласе: 

„–  дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће; 

– мастер инжењер технологије; 

– дипломирани инжењер технологије; 

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије.  

 Лице из алинеја тринаеста и четрнаеста треба да има претходно завршене 

основне академске студије студијски програм текстилна технологија.  

Лице из алинеја дванаеста до четрнаесте треба да су стекла и најмање средње 

образовање у трогодишњем трајању за израду конфекције.  

 Лице из алинеја четрнаеста и петнаеста треба да има претходно завршене 

струковне студије студијски програм одевна технологија, односно текстилна 

конфекција, односно конфекција. Лице треба да су стекла и најмање средње 

образовање у трогодишњем трајању за израду конфекције. ” 

 

У поглављу II. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  мастер инжењер технолгије; 

– мастер инжењер машинства.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„–  мастер економиста; 

 



 

 

 

 

– мастер инжењер организационих наука; 

– мастер инжењер технологије. ” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„–  мастер инжењер технологије;  

– специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије.  

  Лице из алинеја трећа и четврта треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже. ” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета, која гласи:  

„– мастер инжењер технологије , претходно завршене академске студије из 

области текстилства. ” 

 

Тачка 8. мења се и гласи: 

Цртање и сликање 

„– лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или 

катедра: примењено  сликарство, сликарство, зидно сликарство, костим, 

костимографија, текстил, дизајн текстила;  

– дипломирани сликар - професор ликовне културе;  

– академски сликар - ликовни педагог;  

– дипломирани сликар - ликовни педагог; 

– лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;  

– дипломирани сликар; 

– мастер ликовни уметник;  

– мастер примењени уметник; 

– мастер дизајнер. 

Лице из алинеја седма до девете треба да има завршене основне 

академске и мастер студије на студијском програму за сликарство, примењено 

сликарство, конзервацију и рестаурацију, зидно сликарство, односно, класично 

сликарство.” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже. ” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„–  специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже. ” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

 



 

 

 

 

„–  специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја пета и шеста треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже.” 

 

У тачки 16. подтачка 16.1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје дванаеста и тринаеста, које гласе: 

„–  специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја дванаеста и тринаеста треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже. Лице 

треба да су стекла и најмање средње образовање у трогодишњем трајању за 

израду обуће. ” 

 

У подтачки 16.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста и дванаеста, које гласе: 

„–  специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја једанеста и дванаеста треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже. Лице 

треба да су стекла и најмање средње образовање у трогодишњем трајању за 

израду галантерије. ” 

 

У подтачки 16.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета и десета, које гласе: 

„–  специјалиста струковни инжењер технологије; 

– струковни инжењер технологије. 

Лице из алинеја девета и десета треба да има претходно завршене 

струковне студије, студијски програм Технологија прераде и обраде коже. Лице 

треба да су стекла и најмање средње образовање у трогодишњем трајању за 

израду кожне конфекције. ” 

 

 

Члан 10. 

 

 У члану 11. поглавље 1. тачка 1. мења се и гласи: 

 „1. Нацртна геометрија  

  Техничко цртање  

  Техничко цртање са читањем планова  

  Основе грађевинарства  

  Статика  

  Статика и отпорност материјала  

Практична настава (у четвртом разреду) 

Макетарство 

 Читање пројеката (за образовни профил извођач основних грађевинских 

радова) : 

– дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције; 

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломира и грађевински инжењер за путеве и железнице;  

 



 

 

 

 

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља; 

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатикуку грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства.  

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.” 

 

 После тачке 1. додају се нове тачке 1а до 1г, које гласе: 

  

1а Примена рачунара у грађевинарству  

    „ – дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције;  

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику; 

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;  

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;  

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства; 

–  мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства, завршене 

специјалистичке струковне студије другог степена на студијског 

програму рачунарски програми у грађевинарству и архитектури. 

  

  

1б Организација грађења: 

–  дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције; 

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломиrани грађевински инжењер за путеве и железнице  

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;  

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства.  

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

 



 

 

 

 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства, завршене 

специјалистичке струковне студије другог степена на студијског 

програму менаџмент у грађевинарству. 
   

1в Металне и дрвене конструкције 

Механика тла и фундирање: 

 - дипломирани грађевински ижењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције;  

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;  

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља; 

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства.  

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

 

 1г  Бетон: 

– дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције;  

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;  

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;  

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства;  

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене дипломске академске 

студије на архитектонско-конструктивном студијском програму. ” 

   

  У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до осме, које гласе: 

„– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог    

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства, на студијском програму, односно модулу: Конструкције, 

Конструкције и материјали, Опште грађевинарство, Менаџмент, 

технологије и информатика у грађевинарству; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма. ” 

   

 У тачки 3. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додају се алинеје девета до дсесте, које гласе: 

 



 

 

 

 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма. ” 

 

 

 У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје шеста до осме, које гласе: 

„– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства, на студијском програму, односно модулу: Конструкције, 

Конструкције и материјали, Опште грађевинарство, Менаџмент, 

технологије и информатика у грађевинарству. ” 

   

 У подтачки в) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје дванаеста до шеснаесте, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене 

основне струковне студије у области архитектуре и урбанизма; 

– струковни инжењер грађевинарства.  

         Лица из алинеја петнаеста и шеснаеста треба да су стекла и најмање 

трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил 

или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног 

профила ван образовне установе. ” 

  

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма. ” 

  

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе:  

„– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије у области грађевинског  



 

 

 

 

– инжењерства, на студијском програму, односно модулу: Конструкције , 

Конструкције и материјали, Опште грађевинарство, Менаџмент, 

технологије и информатика у грађевинарству; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма. ” 

 

 У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе:  

„– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије у области грађевинског инжењерства, 

на студијском програму, односно модулу: Хидротехника и водно-

еколошко инжењерство, Хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, Хидротехника.; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма”. 

 

  

 У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја осма, која гласи: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

 

 У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета и десета, које гласе: 

„– мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области геодетског инжењерства; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства. 

 

 У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи,  

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

на студијском програму, односно модулу: Хидротехника и водно-

еколошко инжењерство , Хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, Хидротехника. ”  

  

 У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи:  

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

на студијском програму, односно модулу Хидротехникаи водно-

еколошко инжењерство, Хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, Хидротехника. ” 

  

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма и осма, које гласе:  

 



 

 

 

 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

на студијском програму, односно модулу Хидротехника и водно-

еколошко инжењерство, Хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, Хидротехника; 

– мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области биотехничких наука, на 

студијском програму Мелиорација земљишта. ” 

  

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма и осма, које гласе:  

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

на студијском програму, односно модулу Хидротехника и водно-

еколошко инжењерство, Хидротехника и водно-еколошко инжењерство 

околине, Хидротехника; 

– мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области биотехничких наука, на 

студијском програму Мелиорација земљишта. ” 

 

 Тачка 13. мења се и гласи: 

13.  Грађевински материјали  

„–  дипломирани грађевински инжењер; 

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције; 

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику; 

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице; 

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља; 

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству; 

– дипломирани инжењер архитектуре; 

– дипломирани инжењер грађевинарства;  

– дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или 

смер; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;  

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма. 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске 

студије у области технолошког инжењерства на студијском програму 

Инжењерство материјала. ” 

  

После тачке 13. додаје се нова тачка 13а , која гласи: 

„13а Испитивање грађевинских материјала  

  Испитивање бетона:  

– дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције;  

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;  

 



 

 

 

 

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;  

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства;  

– дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек  

ли смер; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске 

студије у области технолошког инжењерства на студијском програму 

Инжењерство материјала. ” 

  

 У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске 

студије у области технолошког инжењерства на студијском програму 

Инжењерство материјала. ” 

  

 У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета и десета, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске 

студије у области геолошког инжењерства на студијском програму 

Геотехника.  

  

 У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета, која гласи: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства. 

 

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства. 

 

 Тачка 18. мења се и гласи: 

18.  Ликовна култура и цртање  

„–  професор ликовних уметности; 

– дипломирани сликар-професор ликовне културе; 

– академски сликар-ликовни педагог; 

– дипломирани вајар-професор ликовне културе; 

– академски вајар-ликовни педагог; 

– дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе; 

– академски графичар-професор ликовне културе; 

– дипломирани уметник фотографије-професор ликовне културе; 

 



 

 

 

 

– дипломирани уметник нових ликовних медија-професор ликовне 

културе; 

– дипломирани графичар визуелних комуникација-професор ликовне 

културе; 

– дипломирани сликар; 

– дипломирани вајар; 

– дипломирани графичар; 

– дипломирани графички дизајнер; 

– дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 

– дипломирани сликар зидног сликарства; 

– Лице са завршеним факултетом примењених уметности; 

– Лице са завршеним факултетом ликовних уметности; 

– Лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 

– дипломирани инжењер архитектуре; 

– мастер ликовних уметности; 

– мастер примењени уметник; 

– мастер дизајнер; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.” 

  

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до деветнаесте, које гласе: 

„–  мастер инжењер грађевинарства,  

– мастер инжењер архитектуре; 

– мастер инжењер урбанизма; 

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства 

– струковни инжењер грађевинарства; 

– дипломирани инжењер грађевинарства; 

– дипломирани инжењер архитектура; 

– дипломирани инжењер урбанизма. 

 

 Лица из алинеје седамнаесте до деветнаесте су лица која су завршила 

студије првог степена - основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства и области архитектуре и урбанизма. 

  Лице са наведеном врстом стручне спреме треба да су стекла и најмање 

трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни 

профил односно најмање три године радног искуства на пословима 

одговарајућег образовног профила ван образовне установе.” 

 

 У тачки 20. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје девета до дванаесте, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – 

основне академске студије у области архитектуре и урбанизма, 

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства.” 

 



 

 

 

 

 У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа, које гласе: 

„–  мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области машинског инжењерства” 

  

 У подтачки в) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четрнаеста до двадесет друге, које гласе: 

„– одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно 

мајсторски испит и петогодишња пракса; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, , претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– дипломирани инжењер грађевинарства на студијама првог степена-

основним академским студијама у области грађевинско инжењерство 

– дипломирани инжењер архитектуре; 

– дипломирани инжењер урбанизма; 

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене 

основне струковне студије у области архитектуре и урбанизма; 

– струковни инжењер грађевинарства. 

 Лица из алинеје осамнаеста до двадесете су лица која су завршила студије 

првог степена - основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

и области архитектуре и урбанизма. 

 Лице из алинеје петнаесте до двадесет друге треба да су стекла и најмање 

трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни 

профил односно најмање три године радног искуства на пословима 

одговарајућег образовног профила ван образовне установе.” 

  

 У подтачки г) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до једанаесте, које гласе: 

„– одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно 

мајсторски испит и петогодишња пракса; 

– мастер инжењер машинства;  

– дипломирани инжењер машинства на студијама првог степена-основним 

академским студијама у области машинског инжењерства; 

– специјалиста струковни инжењер машинства; 

– струковни инжењер машинства.  

 Лице из алинеје осме до једанаесте треба да су стекла и најмање 

трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни 

профил односно најмање три године радног искуства на пословима 

одговарајућег образовног профила ван образовне установе.” 

 

У поглављу 2. тачка 1. мења се и гласи: 

1.  Нацртна геометрија:  

„–  дипломирани геодетски инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције;  

 

 



 

 

 

 

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;  

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;  

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству; 

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства.  

– мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области геодетског инжењерства; 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог   степена 

- основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.” 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области геодетског инжењерства.” 

 

 После тачке 2. додају се нове тачке 3. до 6. које гласе: 

 

3.  Техничка обрада у премеру (у другом разреду) 

 Основе грађевинарства: 

„–  дипломирани геодетски инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер;  

– дипломирани грађевински инжењер за конструкције;  

– дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;  

– дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;  

– дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;  

– дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и 

информатику у грађевинарству;  

– дипломирани инжењер архитектуре;  

– дипломирани инжењер грађевинарства.  

– мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области геодетског инжењерства 

– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма; 

– претходно завршене студије првог   степена - основне академске студије 

у области архитектуре и урбанизма.” 

 

4. Катастар непокретности и уређење земљишне територије 

 Организација геодетских радова 

 Картографија 

 Геодезија у инжењерским радовима 

 Техничка обрада у премеру (у трећем и четвртом разреду) 

„–  дипломирани геодетски инжењер;  



 

 

 

 

– мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области геодетског инжењерства.” 

  

5. Примењена географија: 

„–  дипломирани географ; 

– професор географије; 

– мастер географ; 

– мастре професор географије.” 

 

6.  Предузетништво: 

„–  дипломирани геодетски инжењер; 

–  дипломирани економиста; 

– мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена-

основне академске студије у области геодетског инжењерства; 

– мастер економиста, претходно завршене студије првог степена у области 

економије.” 

 

У поглављу II тачка 1. мења се и гласи:  

1.Ликовно образовање: 

„–  професор ликовних уметности; 

− дипломирани сликар-професор ликовна културе; 

− академски сликар-ликовни педагоф; 

− дипломирани вајар-професор ликовне културе; 

− академски вајар-ликовни педагог; 

− дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе; 

− академски графичар-професор ликовне културе; 

− дипломирани уметник фотографије-професор ликовне културе; 

− дипломирани уметник нових ликовних медија-професор ликовне 

културе; 

− дипломирани графичар визуелних комуникација-професор ликовне 

културе; 

− дипломирани сликар; 

− дипломирани вајар; 

− дипломирани графичар; 

− дипломирани графички дизајнер; 

− дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 

− дипломирани сликар зидног сликарства; 

− Лице са завршеним факултетом примењених уметности; 

− Лице са завршеним факултетом ликовних уметности; 

− Лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 

− мастер ликовних уметности; 

− мастер примењени уметник; 

− мастер дизајнер; 

– мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.” 

 

Тачка 2. брише се. 

 



 

 

 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

    „–  мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог 

степена-основне академске студије у области грађевинског инжењерства; 

      – мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.” 

  

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије 

првог степена-основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства 

− мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и 

урбанизма.” 

 

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије 

првог степена-основнее академске студије у области грађевинског 

инжењерства 

  – мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог    

степена - основне академске студије у области архитектуре и 

урбанизма.” 

 

 У тачки 6. подтач. 6.1, 6.2. и 6.3. на крају текста тачка се замењује тачком 

и запетом и додају се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије 

првог степена-основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства; 

 – мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и 

урбанизма; 

 –  специјалиста струковни инжењер грађевинарства.” 

 

 У подтачки 6.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије 

првог степена-основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства.” 

 

 У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије 

првог степена-основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства; 

− мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и 

урбанизма; 

− специјалиста струковни инжењер грађевинарства.” 

 



 

 

 

 

 У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додајe се 

алинејa друга, којa гласи: 

„–  мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и 

урбанизма.” 

 

 У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„–  мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог   

степена - основне академске студије у области архитектуре и 

урбанизма.” 

  

 У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„– мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије 

првог степена-основне академске студије у области грађевинског 

инжењерства.” 

   

Члан 11. 

  

  У члану 12. поглавље I. тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Основе саобраћаја и транспорта 

  Саобраћајни системи: 

− дипломирани инжењер саобраћаја;  

− дипломирани саобраћајни инжењер; 

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства. 

 

После тачке 1. додају се нове тачке 1а и 1б, које гласе:  

 

1а Терет у транспорту:  

− дипломирани инжењер саобраћаја;  

− дипломирани саобраћајни инжењер; 

−  мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт, логистика, железнички 

саобраћај и транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним 

академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из 

области предмета. 

 

1б Механизација претовара:  

− дипломирани инжењер саобраћаја;  

− дипломирани саобраћајни инжењер; 

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: логистика, железнички 

саобраћај и транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним  

 



 

 

 

 

академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из 

области предмета.” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе:  

„– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт– транспорт, друмски и градски саобраћај и 

транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и 

транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама 

изучавани наставни садржаји из области предмета; 

− мастер инжењер машинства, претходно завршене основне 

академске студије у области машинског инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна 

возила.” 

 

 Тачка 3. мења се и гласи: 

„3. Безбедност саобраћаја  

  Регулисање саобраћаја  

  Гараже, сервиси и паркиралишта: 

−  дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски 

и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су 

на основним академским или мастер студијама изучавани 

наставни садржаји из области предмета.  

 

После тачке 3. додаје се нова тачка 3а, која гласи: 

 

3а Организација превоза:  

− дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су 

на основним академским или мастер студијама изучавани 

наставни садржаји из области предмета.” 

  

Тачка 4. мења се и гласи: 

„4.Унутрашњи транспорт  

  Интегрални транспорт  

  Терет са интегралним транспортом  



 

 

 

 

  Терет у саобраћају и механизација претовара  

  Организација превоза робе  

  Превоз робе  

  Превоз путника и робе: 

− дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и 

специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски 

транспорт или логистика; 

− дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт, логистика, саобраћај и 

транспорт. 

   

После тачке 4. додаје се нова тачка 4а, која гласи: 

 

4а Средства унутрашњег транспорта  

   Одржавање средстава унутрашњег транспорта  

   Складишта  

   Управљање транспортним процесима:  

− дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и 

специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски 

транспорт или логистика; 

− дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу логистика. 

   

   У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа и четврта, које гласе:  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски 

и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су 

на основним академским или мастер студијама изучавани 

наставни садржаји из области предмета;  

− мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства. 

  

   У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта, која гласи:  



 

 

 

 

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на 

основним академским или мастер студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета.  

 

   У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета и шеста, које гласе:  

− мастер инжењер машинства, претходно завршене основне студије 

у области машинског инжењерства;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства.” 

   

Тачка 8. мења се и гласи: 

„8.Основи електротехнике:  

− професор електронике;  

− професор електротехнике;  

− дипломирани инжењер електротехнике;  

−  дипломирани инжењер електронике;  

− мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене основне студије у области електротехничког и 

рачунарског инжењерства. 

    

После тачке 8. додаје се нова тачка 8а, која гласи: 

   

8а Електрични и електронски уређаји на возилу  

 Електрични и електронски уређаји:  

− професор електронике;  

− професор електротехнике;  

− дипломирани инжењер електротехнике;  

− дипломирани инжењер електронике;  

− мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 

завршене основне студије у области електротехничког и 

рачунарског инжењерства, осим смера енергетике.” 

 

  У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе:  

„– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт;  

− мастер економиста, претходно завршене основне академске 

студије у области економских наука: изборни модули, односно 

студијски програми на којима је изучаван наставни садржај из 

области предмета.” 

 

  У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи:  

„–  мастер психолог. 

  



 

 

 

 

  У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје дванаеста до шеснаесте, које гласе: 

„– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне 

академске студије у области технолошког инжењерства; 

− мастер инжењер металургије, претходно завршене основне 

академске студије у области технолошког инжењерства; 

− мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије у 

области хемијских наука; 

− мастер инжењер машинства, претходно завршене основне 

академске студије у области машинског инжењерства; 

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства.” 

    

  У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе:  

„– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: логистика, друмски и 

градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, 

саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер 

студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;  

− мастер правник, претходно завршене основне академске студије у 

области правних наука;  

− мастер економиста, претходно завршене основне академске 

студије у области економских наука.” 

  

Тачка 13. мења се и гласи: 

13. Практична настава:  

13.1.  За образовне профиле: Возач моторних возила, Руковалац средстава 

унутрашњег транспорта:  

  а) у разредно-часовном систему у I, II и III разреду за образовни профил 

Возач моторних возила и у разредно-часовном систему у I и II разреду за 

образовни профил Руковалац средстава унутрашњег транспорта: 

„– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна 

возила;  

− наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

− саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 

транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – 

безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 

  



 

 

 

 

− дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – 

транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност 

друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;  

− специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај, друмски саобраћај;  

− струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 

саобраћај;  

− мастер инжењер машинства, претходно завршене основне 

академске студије из машинског инжењертства на студијском 

програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; 

−  дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске 

студије из машинског инжењертства на студијском програму, 

односно модулу: мотори СУС, моторна возила;  

− специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне 

струковне студије у области машинског инжењерства на 

студијском програму, односно модулу мотори и возила;  

− струковни инжењер машинства, завршене основне струковне 

студије у области машинског инжењерства на студијском 

програму, односно модулу мотори и возила; 

− аутомеханичар-специјалиста; 

− машински техничар моторних возила-специјалиста. 

  Лице из става 1. алинеје прва до четврта ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила – инструктора. 

Лице из става 1. алинеје пета до дванаеста ове подтачке мора да има претходно 

стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући 

образовни профил.  

  Лице из става 1. алинеја тринаеста и четрнаеста ове подтачке мора да има 

претходно стечено радно искуство у струци од најмање пет година.” 

   б) у разредно-часовном систему у III разреду за образовни профил 

Руковалац средстава унутрашњег транспорта:  

„– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна 

возила;  

− наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

− саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 

транспорт – транспорт, логистика; 



 

 

 

 

− дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – 

транспорт, логистика. 

  Лице из става 2. алинеја прва до четврте ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила – инструктора. 

  Лице из става 2. ове подтачке алинеје пета и шеста ове подтачке мора да 

има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за 

одговарајући образовни профил.” 

  в) У блок систему у II и III разреду:  

„– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− наставник практичне наставе саобраћајне струке; 

−  саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 

транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – 

саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност 

друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;  

− специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу друмски саобраћај; 

друмски и градски саобраћај; 

− струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај; 

− дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – 

транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, 

друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друмског 

саобраћаја,  саобраћај и транспорт. 

  Лице из става 3. алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

Лице из става 3. алинеја четврта до шесте ове подтачке мора да има претходно 

стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући 

образовни профил.” 

  

13.2.  За образовне профиле: Техничар друмског саобраћаја и Техничар 

унутрашњег транспорта:  

   а) у разредно-часовном систему у I и II разреду за образовни профил 

Техничар унутрашњег транспорта и у разредно-часовном систему у I разреду 

за образовни профил Техничар друмског саобраћаја: 

„– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  



 

 

 

 

− дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна 

возила;  

− наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

− саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај и транспорт–транспорт, друмски и градски саобраћај и 

транспорт – безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и 

транспорт;  

− дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 

транспорт– транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт –

безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;  

− специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски 

саобраћај, друмски саобраћај;  

− струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 

саобраћај;  

− мастер инжењер машинства, претходно завршене основне 

академске студије из машинског инжењертства на студијском 

програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила;  

− дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске 

студије из машинског инжењертства на студијском програму, 

односно модулу: мотори СУС, моторна возила;  

− специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне 

струковне студије у области саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу мотори и возила;  

− струковни инжењер машинства, завршене основне струковне 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу мотори и возила;  

− аутомеханичар-специјалиста;  

− машински техничар моторних возила-специјалиста.  

  Лице из става 1. ове подтачке мора да има и положен специјалистички 

испит за возача моторних возила - инструктора.  

  Лице из става 1. алинеја пета до дванаесте ове подтачке мора да има 

претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за 

одговарајући образовни профил. 

  Лице из става 1. алинеја тринаеста и четрнаеста ове подтачке мора да има 

претходно стечено радно искуство у струци од најмање пет година.” 

   б) у разредно-часовном систему у III и IV разреду за образовни профил 

Техничар унутрашњег транспорта:  



 

 

 

 

„– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или 

друмски и градски саобраћај и транспорт;  

− дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 

инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и 

специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски 

транспорт или логистика;  

− наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

−  саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

− мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 

академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 

транспорт – транспорт, логистика;  

− специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском 

програму, односно модулу друмски саобраћај; друмски и градски 

саобраћај; 

− струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски саобраћај; друмски и градски саобраћај; 

− дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – 

транспорт, логистика.  

  Лице из става 2. алинеја прва до четврте ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

Лице из става 2. алинеја пета до осме ове подтачке мора да има претходно 

стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући 

образовни профил.” 

  в) у разредно-часовном систему у II разреду за образовни профил 

Техничар друмског саобраћаја:  

 „–  дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

   - дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;  

   - наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

   - саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 

транспорт;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;  

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 



 

 

 

 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из 

саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и 

градски саобраћај, друмски саобраћај; 

  - дипломирани инжењер саобраћаја,  завршене основне академске студије 

из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;  

  Лице из става 3. алинеја прва до четврте ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

Лице из става 3. алинеја пета до осме ове подтачке мора да има претходно 

стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући 

образовни профил.” 

   г) у разредно-часовном систему у III и IV разреду за образовни профил 

Техничар друмског саобраћаја:  

  „–  дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

   - наставник практичне наставе саобраћајне струке; 

   - саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 

транспорт;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из 

саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и 

градски саобраћај, друмски саобраћај; 

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт.

  Лице из става 4. алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

Лице из става 4. алинеја четврта до седме ове подтачке мора да има претходно 

стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући 

образовни профил.” 

  д) У блок систему у II разреду за образовни профил: Техничар друмског 

саобраћаја и у блок систему у II и III разреду за образовни профил Техничар 

унутрашњег транспорта: 

   „–  дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт; 

   - наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

   - саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 

транспорт;  



 

 

 

 

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски 

саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – 

безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;  

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 

односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из 

саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и 

градски саобраћај, друмски саобраћај;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски 

саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – 

безбедност друмског саобраћаја саобраћај и транспорт. 

 

 Лице из става 5. алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и положен 

специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

    Лице из става 5. алинеја четврта до седме ове подтачке мора да има претходно 

стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући 

образовни профил.” 

  ђ) у блок систему у III и IV разреду за образовни профил Техничар 

друмског саобраћаја: 

  „–  дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  

  - наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

  - саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 

транспорт;  

  - мастер инжењер саобраћаја;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја. 

  Лице из става 6. алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

  Лице из става 6. алинеја четврта и пета ове подтачке мора да има 

завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на 

студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт 

– безбедност друмског саобраћаја; друмски и градски саобраћај и транспорт – 

саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и 

транспорт 

  Лице из става 6. алинеја четврта и пета ове подтачке мора да има 

претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за 

одговарајући образовни профил.” 

е) у блок систему у IV разреду за образовни профил Техничар унутрашњег 

транспорта:  

 „– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 

саобраћај и транспорт;  



 

 

 

 

 - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова 

транспорта, интегрални и индустријски транспорт или логистика;  

   - наставник практичне наставе саобраћајне струке;  

  - саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или 

одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 

транспорт;  

 - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 

из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; логистика;  

 - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из 

саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и 

градски саобраћај и транспорт – транспорт; логистика;  

 - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне 

студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 

друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;  

 - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из 

саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу друмски и 

градски саобраћај, друмски саобраћај.  

  Лице из става 7. алинеја прва, трећа и четврта ове подтачке мора да има и 

положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.  

  Лице из става 7. алинеја пета до осма ове подтачке мора да има 

претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за 

одговарајући образовни профил.” 

  ж) За део садржаја обуке вожње у блоку, за све образовне профиле: 

  „–  возач моторних возила - инструктор.” 

  з) За део садржаја прве помоћи у блоку:  

  „–  лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство 

надлежно за послове здравља.” 

 

У поглављу II тачка 1. мења се и гласи: 

1.  Основи саобраћаја и транспорта:  

  „–  дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства.” 

 

После тачке 1. додаје се нова тачка 1а, која гласи: 

 

1а Познавање робе са транспортном механизацијом:  

  „– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

 

  У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје осма до дванаесте, које гласе: 

  „–   мастер математичар, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма математика;  



 

 

 

 

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства;  

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука на студијском програму/ 

модулу информациони системи и технологије.” 

  

  У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи:  

  „–  мастер психолог.” 

  

  У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе:   

  „–  мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;  

  - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства.” 

 

   У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

  „–  мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.”  

 

  У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи:  

  „–  мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства.” 

 

  У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи:  

  „–  мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства.” 

 

Тачка 8. брише се.  

  

  У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  



 

 

 

 

  „–  мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт.” 

 

  У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе:  

  „–  мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт.” 

 

Тачка 11. брише се.  

    

   У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи:  

  „–  мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт.” 

 

   У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе:  

  „–  мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер правник, претходно завршене основне академске студије у 

области правних наука.” 

 

   У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе:  

  „–  мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства на студијском програм/модул телекомуникације и информационе 

технологије.” 

 

  У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе:  

  „–  мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства.” 

 

Тачка 16. мења се и гласи: 

16. Вучена возила  



 

 

 

 

  „–  дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински 

инжењер;  

  - дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;  

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт.” 

 

После тачке 16. додаје се нова тачка 16а, која гласи: 

  

16а Кочнице и кочење  

   Техничко-колска служба:  

  „- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински 

инжењер;  

  - дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство; 

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство.” 

 

  У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство (за садржаје програма Парна локомотива у I 

разреду и садржаје програма Дизел вучна возила у II и III разреду, за образовни 

профил: Техничар вуче);  

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства на студијском програму, односно модул енергетика (за садржаје 

програма Електровучна возила у III разреду за образовни профил: Техничар 

вуче);  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт (за садржаје програма Електро вучна 

возила у III разреду за образовни профил: Техничар вуче и за садржаје програма 

Дизел вучна возила у II и III разреду, за образовни профил: Техничар вуче, ако 

су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји 

из области предмета).” 

    

  У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе:    

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство (за садржаје програма Дизел-вуча у IV разреду 

за образовни профил: Техничар вуче); 

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

 



 

 

 

 

 инжењерства, студијски програм, односно модул енергетика (за садржаје 

програма Електровуча у IV разреду за образовни профил: Техничар вуче).” 

 

  У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

  „- мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства, студијски програм, односно модул енергетика.” 

 

  У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе: 

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском 

програму/ модулу путеви, аеродроми и железнице (за садржаје програма I 

разреда за образовне профиле: Возовођа, Кондуктер у железничком саобраћају и 

Саобраћајно-транспортни техничар и садржаје програма II разреда за образовне 

профиле: Машиновођа за маневре, Техничар вуче и Техничар техничко-колске 

делатности);  

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства на студијском програму, односно модулу енергетика (за садржаје 

програма II разреда за образовне профиле: Возовођа и Саобраћајно-транспортни 

техничар и за садржаје програма III разреда за образовне профиле: Машиновођа 

за маневре, Техничар вуче и Техничар техничко-колске делатности).” 

 

  У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи: 

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство.” 

 

  У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском 

програму, односно модулу путеви, аеродроми и железнице;  

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства на студијском програму, односно модулу енергетика.” 

 

  У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеста до десете, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства;  



 

 

 

 

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства;  

  - мастер информатичар, претходно завршене основне академске студије у 

области информатике;  

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства;  

  - мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука на студијском програму/ 

модулу за информационе системе и технологије.” 

 

  У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеста до девете, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства;  

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства;  

  - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства;  

  - мастер инжењер архитектуре, претходно завршене основне академске 

студије у области архитектуре.” 

 

  У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе:  

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт.” 

   

  У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе:  

  „- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства.” 

  

Тачка 27. брише се.  

  

  У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до девете, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства;  

  - мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на 

студијским програмима из области математике или примењене математике; 

            -  мастер професор математике, претходно завршене основне академске 

студије на студијским програмима из области математике или примењене 

математике; 



 

 

 

 

  - дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике или 

примењене математике; 

  - дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене 

основне академске студије на студијским програмима из области математике 

или примењене математике; 

   - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије.” 

 

  У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер правник, претходно завршене основне академске студије у 

области правних наука.” 

    

  У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до осме, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм, односно  

модул менаџмент;  

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије у 

области менаџмента.” 

 

  У тачки 31. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт; 

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије осим студијских програма/модула: маркетинг; туризам и 

хотелијерство.” 

 

  У тачки 32. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до девете, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу: железнички саобраћај и транспорт; друмски и градски саобраћај и 

транспорт – транспорт; поштански саобраћај и мреже;  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;    



 

 

 

 

  - мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука на студијском програму, 

односно модулу менаџмент;  

  - мастер правник, претходно завршене основне академске студије у 

области права;  

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије у 

области менаџмента.” 

 

  У тачки 33. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеста до девете, које гласе: 

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства;   

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука;  

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије у 

области менаџмента.” 

 

  У тачки 34. додају се алинеје трећа и четврта, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије из области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије на студијском програму, односно модулу Трговински 

менаџмент и маркетинг.” 

 

  У тачки 35. додају се алинеје друга до четврте, које гласе: 

 „- професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; 

 - мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност); 

 - мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).” 

   

  У тачки 36. додају се алинеје четврта до девете, које гласе: 

       „- мастер филолог (студијски програм Англистика); 

   - мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); 

  - професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; 

  - мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност); 

  - мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); 

  - мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Француски језик и књижевност).” 

 

Тач. 37. и 38. бришу се.    

   

У тачки 39. подтачка 39.1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје четврта до седме, које гласе:  

 



 

 

 

 

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железнички саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму железнички саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије на 

студијском програму железнички саобраћај.” 

 

У подтачки 39.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до дванаесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железничко машинство;  

  - специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко 

машинство;  

  - струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије на 

студијском програму, односно модулу железничко машинство.  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железнички саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму железнички саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије на 

студијском програму железнички саобраћај.” 

 

У подтачки 39.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до шеснаесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства, студијски програм/модул енергетика;  

  - дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства, студијски програм/модул енергетика;  

  - специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 

претходно завршене основне струковне студије на студијском програму, 

односно модулу енергетика; 

  - струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене основне 

струковне студије на студијском програму, односно модулу енергетика;  

 



 

 

 

 

  - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железничко машинство;  

  - специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко 

машинство;  

  - струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије на 

студијском програму, односно модулу железничко машинство;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железнички саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму железнички саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије на 

студијском програму железнички саобраћај.” 

 

У подтачки 39.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје шеста до тринаесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железничко машинство;  

  - дипломирани инжењер машинства, завршене основне академске студије 

у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железничко машинство; 

  - специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железничко 

машинство;  

  - струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије на 

студијском програму, односно модулу железничко машинство;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железнички саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму железнички саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије на 

студијском програму железнички саобраћај.” 

   

У подтачки 39.5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до девете, које гласе:    

 



 

 

 

 

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 

модулу железнички саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 

железнички саобраћај и транспорт; 

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије на студијском програму железнички саобраћај; 

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије на 

студијском програму железнички саобраћај;  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

- специјалиста струковни економиста, претходно завршене основне 

струковне студије из области економије.” 

 

Подтачка 39.6. брише се.  

 

  У поглављу III. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје пета до седме, које гласе:  

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства;  

  - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне 

академске студије у области грађевинског инжењерства;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене академске студије у 

области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или мастер 

студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

 

  У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја девета до једанаесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства; 

           - мастер професор физике; 

      -  мастер физичар.” 

  

  У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе:   

  „- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

 

Тачка 5. мења се и гласи: 

5.  Експлоатација бродова и лука:  

  „- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни 

саобраћај и транспорт;  

   - дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински 

инжењер за бродоградњу;  



 

 

 

 

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/ модул водни 

саобраћај и транспорт.” 

 

 После тачке 5. додају се нове тачке 5а и 5б, које гласе: 

„5а Теорија брода  

  Основи теорије брода  

  Стабилитет и крцање брода  

  Стабилитет и крцање терета:  

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни 

саобраћај и транспорт;  

    - дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински 

инжењер за бродоградњу;  

   - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства, студијски програм, односно модул 

бродоградња;  

   - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул 

водни саобраћај и транспорт. 

 

5б Познавање бродских машина и уређаја  

   Бродске машине и уређаји:  

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни 

саобраћај и транспорт;  

    - дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински 

инжењер за бродоградњу;  

   - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул 

водни саобраћај и транспорт;  

   - мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске 

студије у области машинског инжењерства, студијски програм, односно модул 

бродоградња;  

   - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице. 

  

  У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до девете, које гласе:  

  - мастер метеоролог, претходно завршене основне академске студије у 

области физичких наука, студијски програм, односно модул метеорологија;  

  - мастер географ, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма: географија,  дипломирани географ, професор географије; 

           - мастер професор географије, претходно завршене основне академске 

студије студијског програма: географија,  дипломирани географ, професор 

географије; 

      -  мастер физичар  (студијска група мастер физичар-метеорологија).” 

 

Тачка 7. мења се и гласи: 

7.  Пловидбени прописи са сигнализацијом и правилима избегавања судара: 



 

 

 

 

  „- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни 

саобраћај и транспорт;   

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/ модул водни 

саобраћај и транспорт.” 

 

После тачке 7. додају се нове тачке 7а и 7б, које гласе: 

 

„7а Речна навигација:  

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни 

саобраћај и транспорт;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, одсносно 

модул водни саобраћај и транспорт са стеченим овлашћењем за заповедника 

брода врсте А; 

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице са стеченим 

овлашћењем за заповедника брода врсте А. 

 

7б. Поморска навигација  

   Маневрисање бродом и правила за избегавање судара на мору  

   Сигнализација и поморске комуникације  

   Сигурност пловидбе:  

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни 

саобраћај и транспорт;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул 

водни саобраћај и транспорт са стеченим овлашћењем за првог официра палубе 

на броду од 3000BT или већем (STCW II/2 тачке 1-1);  

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице са стеченим 

овлашћењем за првог официра палубе на броду од 3000BT или већем (STCW 

II/2 тачке 1-1).” 

  

  У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе:  

  „- мастер правник, претходно завршене основне академске студије у 

области правних наука;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

  

  У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи:  

  „- мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства, на свим одсецима, осим на одсеку енергетика.” 

 



 

 

 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно  

модул водни саобраћај и транспорт.” 

 

  У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до девете, које гласе:  

  „- мастер метеоролог, претходно завршене основне академске студије у 

области физичких наука, студијски програм, односно модул метеорологија;  

  - мастер географ, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма: географија,  професор географије; 

      -  мастер физичар  (студијска група мастер физичар-метеорологија).” 

 

Тач 12. до 14. бришу се.  

 

Тачка 15. мења се и гласи: 

15. Бродска електроника:  

      „- дипломирани инжењер електротехнике;  

   - дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникације;  

  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства , претходно завршене 

основне академске студије у области електротехничког и рачунарског 

инжењерства, на свим одсецима, осим на одсеку енергетика.” 

 

   У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

   „- мастер географ, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије; 

            -  мастер професор географије, претходно завршене основне академске 

студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор 

географије.” 

 

  У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи:  

    „- мастер правник, претходно завршене основне академске студије у 

области правних наука.” 

 

   У тачки 18. подтачка 18.1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа до седме, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул 

водни саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршен студијски програм, односно 

модул водни саобраћај и транспорт;  

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице;  

  - дипломирани менаџер, завршен студијски програм менаџмент у 

одбрани, модул речне јединице;  

  - одговарајуће средње образовање. 

 



 

 

 

 

  Лице ове подтачке мора да поседује овлашћење за заповедника брода 

врсте А. 

  Лице из става 1. алинеја седма ове подтачке мора да има најмање пет 

година пловидбеног стажа у својству заповедника брода врсте А.” 

   

  У подтачки 18.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа до шесте, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул 

водни саобраћај и транспорт;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршен студијски програм, односно 

/модул водни саобраћај и транспорт;  

  - мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице;  

  - дипломирани менаџер, завршен студијски програм менаџмент у 

одбрани, модул речне јединице. 

  Лице из ове подтачке, алинеје трећа до шесте, мора да поседује 

овлашћење за официра пловидбене страже на броду од 500BT или већем (STCW 

II/1).” 

 

Подтачка 18.3. брише се.   

    

  У поглављу V. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја четврта, која гласи:  

  „- мастер психолог.” 

 

  У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно 

модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и 

телекомуникације.” 

 

  У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до десете, које гласе:  

  „- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно 

модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и 

телекомуникације;  

  - мастер математичар, претходно завршене основне академске студије у 

области математике;  

            - мастер професор математике, претходно завршене основне академске 

студије у области математике;  

  - мастер информатичар, претходно завршене основне академске студије у 

области информатике;  

  - мастер професор информатике и математике, претходно завршене 

основне академске студије у области информатике и математике;  

  - мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука на студијском програму, 

односно модулу за информационе системе и технологије.” 

  



 

 

 

 

  У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

  „- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије.” 

  

Тачка 5. мења се и гласи: 

5.  Телекомуникационе услуге: 

  „- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно 

модули: поштански саобраћај и мреже, телекомуникациони самобраћај и мреже, 

поштански саобраћај и телекомуникације.” 

   

После тачке 5. додају се нове тачке 5а и 5б, које гласе: 

 

„5а Поштанске услуге:  

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно 

модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и 

телекомуникације;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул: 

поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације (само 

за лабораторијске вежбе);  

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм 

поштанске и банкарске технологије (само за лабораторијске вежбе);   

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у 

области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске 

технологије (само за лабораторијске вежбе). 

 

5б Поштанска техника и прерада пошиљака  

   Поштанска мрежа:  

   - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми/модули: 

поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације. 

 

  У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до једанаесте, које гласе:  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;   

  - мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на 

студијским програмима из области математике или примењене математике;  

 



 

 

 

 

            - мастер професор математике, претходно завршене основне академске 

студије на студијским програмима из области математике или примењене 

математике;  

  - дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике или 

примењене математике; 

  - дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене 

основне академске студије на студијским програмима из области математике 

или примењене математике; 

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми/модули: 

поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.” 

 

Тачка 7. мења се и гласи: 

7.  Банкарско пословање  

  Финансијско пословање:  

 а) Теорија: 

       „- дипломирани економист; 

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије.” 

    б) Лабораторијске вежбе: 

          „- дипломирани економист; 

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије; 

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;   

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно 

модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и 

телекомуникације;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул: 

поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;  

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене 

основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски 

програм поштанске и банкарске технологије;   

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у 

области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске 

технологије.” 

 

 

После тачке 7. додаје се нова тачка 7а, која гласи: 

 

„7а Економика и организација предузећа:  

  - дипломирани економист;  

  - дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 

саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај (само за лабораторијске вежбе);  

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије. 

 



 

 

 

 

  У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе:   

  - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије;  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми/модули: 

поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације. 

 

  У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до шесте, које гласе:  

  - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске 

студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми/модули: 

поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;  

  - дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије 

у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/модул: поштански 

саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;  

  - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 

струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм 

поштанске и банкарске технологије;   

  - струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у 

области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и банкарске 

технологије.” 

 

 

Члан 12. 

 У члану 13. поглавље I. тачка 1. мења се и гласи: 

1. Основи економије 

„ -  дипломирани економист; 

- дипломирани економиста пословно-правног смера; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

Тачка 2. мења се и гласи: 

2. Национална економија 

„ -  дипломирани економист; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије, ако су на основним академским или 

мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

 



 

 

 

 

„ - мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије, ако су на основним академским или 

мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

  

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

„ - дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене студије 

првог степена - основне академске студије на студијском програму 

Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент.” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер правник, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области правних наука.” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до седамнаесте, које гласе: 

„ - дипломирани инжењер технологије исхране; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

- мастер инжењер технологије; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеје шеста и седма, које гласе: 

„ - дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„ - мастер психолог.” 

  

Тач. 10. и 11. бришу се. 

  

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ -  дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије, ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

 

У тачки 13а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 



 

 

 

 

„ - мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

  

После тачке 13а додаје се нова тачка 13б која гласи: 

„13б
 
Трговинско пословање  

а) образовни профил трговински техничар (у трећем разреду); 

б) образовни профил трговац (у трећем  разреду); 

- дипломирани економист; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

  

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

После тачке 14. додаје се нова тачка 14а која гласи: 

„14а
 
Практична настава  

а) образовни профил трговински техничар (у трећем и четвртом  

разреду); 

б) образовни профил трговац (у трећем  разреду); 

- дипломирани економист; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

  

Тачка 15 мења се и гласи: 

„15. Складишна евиденција       

- дипломирани економист; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга и трећа, која гласи: 

„ - дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије.” 

 

Тачка 17 мења се и гласи: 

 „17. Аранжирање у трговини 

               Цртање и обликовање
 

- професор ликовних уметности;  

- дипломирани сликар – професор ликовне културе;  

- академски сликар – ликовни педагог;  

- дипломирани вајар – професор ликовне културе;  

- академски вајар – ликовни педагог;  

- дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;  

- академски графичар – ликовни педагог;  

 



 

 

 

 

- дипломирани графичар – професор ликовне културе; 

- дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;  

- дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани сликар;  

- дипломирани вајар; 

- дипломирани графичар; 

- дипломирани графички дизајнер;  

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 

- дипломирани сликар зидног сликарства;  

- лице са завршеним факултетом примењених уметности; 

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности; 

- лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер дизајнер.” 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста и седма, које гласе: 

„ - мастер инжењер архитектуре; 

- мастер инжењер грађевинарства.” 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - мастер инжењер архитектуре; 

- мастер инжењер грађевинарства.” 

 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„ - мастер ликовних уметности; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер уметник вишемедијске уметности; 

- мастер уметник дигиталних медија. 

  Лице из алинеје пета до осма треба да су на основним академским или 

мастер студијама изучавала наставне садржаје из програма, односно модула: 

фотографија.” 

 

Тачка 23 мења се и гласи: 

 „23. Форма и обликовање 

- професор ликовних уметности;  

- дипломирани сликар – професор ликовне културе;  

- академски сликар – ликовни педагог;  

- дипломирани вајар – професор ликовне културе;  

- академски вајар – ликовни педагог;  

- дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;  

- академски графичар – ликовни педагог;  

- дипломирани графичар – професор ликовне културе; 

 



 

 

 

 

- дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;  

- дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани сликар;  

- дипломирани вајар; 

- дипломирани графичар; 

- дипломирани графички дизајнер;  

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 

- дипломирани сликар зидног сликарства;  

- лице са завршеним факултетом примењених уметности; 

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности. 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер дизајнер.” 

 

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја дванаеста, која гласи: 

„ - мастер инжењер технологије.” 

 

У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер инжењер архитектуре;” 

 

У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

 

 

У поглављу II. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје шеста до десете, која гласе: 

„ - дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије у области Економије; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на студијском програму Туризам и 

хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму менаџер у туризму.” 

  

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до седме, које гласе: 



 

 

 

 

„ - дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије у области Економије; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на студијском програму Туризам и 

хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Менаџер у туризму.” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„ - мастер психолог, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области психолошких наука.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до девете, које гласе: 

„ - мастер географ; 

- мастер туризмолог; 

- мастер професор географије. 

 Лице из алинеја седма до девете треба да су претходно завршилa студије првог 

степена - основне академске студије у области географије.” 

 

Тачка 5. мења се и гласи:  

„5. Хигијена 

    Здравствена култура 

- доктор медицине; 

- доктор стоматологије.” 

 

Тачка 6. мења се и гласи: 

„- 6. Страни језик II 

    Пословни страни језик 

а) Енглески језик: 

- професор енглеског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог енглеског језика и књижевности; 

- мастер филолог;  

- мастер професор језика и књижевности. 

 

б) Француски језик: 

- професор француског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог француског језика и књижевности; 

- мастер филолог;  

- мастер професор језика и књижевности. 

 

в) Руски језик: 

- професор руског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог руског језика и књижевности; 

 



 

 

 

 

- мастер филолог;  

- мастер професор језика и књижевности. 

 

г) Немачки језик: 

- професор немачког језика и књижевности; 

- дипломирани филолог немачког језика и књижевности; 

- мастер филолог;  

- мастер професор језика и књижевности. 

 

д) Италијански језик  

- професор италијанског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог италијанског језика и књижевности; 

- мастер филолог;  

- мастер професор језика и књижевности. 

  

ђ) Шпански језик  

- професор шпанског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог шпанског језика и књижевности; 

- професор шпанског језика и хиспанских књижевности; 

- мастер филолог;  

- мастер професор језика и књижевности. 

 

 За лица са стеченим стручним називом мастер професор језика и књижевности 

или мастер филолог, у додатку дипломе наводи се одговарајући студијски програм.” 

 

Тачка 7. мења се и гласи: 

„7. Уметничко обликовање 

- професор ликовних уметности;  

- дипломирани сликар – професор ликовне културе;  

- академски сликар – ликовни педагог;  

- дипломирани вајар – професор ликовне културе;  

- академски вајар – ликовни педагог;  

- дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;  

- академски графичар – ликовни педагог;  

- дипломирани графичар – професор ликовне културе; 

- дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;  

- дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани сликар;  

- дипломирани вајар; 

- дипломирани графичар; 

- дипломирани графички дизајнер;  

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 

- дипломирани сликар зидног сликарства;  

- лице са завршеним факултетом примењених уметности; 

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности. 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

 



 

 

 

 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер дизајнер.” 

 

После тачке 7. додаје се нова тачка 7а, која гласи: 

„7а Историја уметности 

- професор ликовних уметности;  

- дипломирани сликар – професор ликовне културе;  

- академски сликар – ликовни педагог;  

- дипломирани вајар – професор ликовне културе;  

- академски вајар – ликовни педагог;  

- дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;  

- академски графичар – ликовни педагог;  

- дипломирани графичар – професор ликовне културе; 

- дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;  

- дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне 

културе; 

- дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне 

културе; 

- професор или дипломирани историчар уметности; 

- дипломирани сликар;  

- дипломирани вајар; 

- дипломирани графичар; 

- дипломирани графички дизајнер;  

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 

- дипломирани сликар зидног сликарства;  

- лице са завршеним факултетом примењених уметности; 

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности; 

- лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 

- професор историје уметности;  

- дипломирани историчар уметности 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер дизајнер. 

- мастер историчар уметности.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета до десете, које гласе: 

„ - дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Економија; 

- мастер математичар; 

- мастер професор математике; 

- дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике или 

примењене математике; 

- дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене 

основне академске студије на студијским програмима из области 

математике или примењене математике. 

 



 

 

 

 

            Лице из алинеје шеста треба да су на основним академским или мастер 

студијама изучавала наставне садржаје из области предмета Статистика. 

Лице из алинеје седме и осме да су претходно завршилa студије првог 

степена - основне академске студије на студијском програму Математике или 

Примењене математике” 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до тринаесте, које гласе: 

„ - дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије у области Економије; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије на студијском програму Туризам и 

хотелијерство;  

- мастер туризмолог, претходно завршене студије првог степена - 

основне академске студије у области географије; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму  менаџер – модул туризам или 

модул хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму менаџер у туризму.” 

  

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга и трећа, које гласе: 

„ - дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Економије, ако су на основним 

академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из 

области предмета.” 

  

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа и четврта, које гласе: 

„ - дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије, ако су на основним академским 

или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.” 

  

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер правник, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области правних наука.” 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до седамнаесте, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена 



 

 

 

 

 - основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер биохемичар; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија 

на модулима: Технологија анималних производа, Технологија 

конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране; 

- мастер хемичар; 

- мастер професор хемије.” 

 

  

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до девете, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена  

- основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на 

модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и 

врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и 

квалитетом у производњи хране; 

- мастер биолог; 

- мастер професор биологије.” 

 

Тачка 16. мења се и гласи: 

„16. Пословна коресподенција и комуникација 

       -  лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности и 

које је положило испит из дактилографије; 

- дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- мастер економиста; 

- мастер туризмолог; 

- мастер филолог; 

- мастер професор језика и књижевности. 

 Лице из алинеје прва до седма која испуњавају услове за наставника 

и треба да познају основе рада на рачунару” 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до девете, које гласе: 

„ - дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Економија; 

 



 

 

 

 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму менаџер у туризму. 

- лице из алинеја седма до девете треба да су на основним академским или 

мастер студијама изучавала наставне садржаје из области предмета.” 

 

Тачка 18. мења се и гласи: 

„18. Услуживање са практичном наставом 

- виши стручни радник технологије услуживања; 

- ресторатер; 

- менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства; 

- виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер 

услуживање; 

- виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање; 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек   

услуживање; 

- виши угоститељ; 

- комерцијалист угоститељства; 

- виши стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист 

угоститељства;  

- економист, на одсеку за финансијско пословање предузећа; 

- менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; 

- виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство; 

- економиста за туризам и угоститељство; 

- економиста за туризам и угоститељство смер услуживања; 

- економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство-

услуживање; 

- економиста – менаџер за туризам и угоститељство; 

- струковни економиста на студијском програму - туризам и 

угоститељство; 

- економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство; 

- струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса; 

- струковни менаџер хотелијерства; 

- струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских 

наука; 

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

- струковни менаџер из области менаџмента и бизниса; 

- дипломирани менаџер у хотелијерству; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам; 

- дипломирани економиста-менаџер туризма; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, на смеру Туристички 

менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, на смеру 

Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из 

области предмета; 

 



 

 

 

 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета. 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у хотелијерству. 

Лице из алинеје прва до тридесет пете треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил: конобар, техничар 

услуживања или угоститељски техничар. 

 

 а) Практична настава: 

- конобар-специјалиста 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства.” 

 

Тачка 19. Мења се и гласи: 

„19. Куварство са практичном наставом 

- виши стручни радник технологије куварства; 

- гастролог; 

- виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање 

кулинарство; 

- виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 

- виши угоститељ; 

- виши угоститељ-гастролог; 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства; 

- комерцијалист угоститељства; 

- менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 

- менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 

- менаџер у гастрономији; 

- струковни менаџер гастрономије; 

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

- струковни економиста на студијском програму - туризам и 

угоститељство; 

- дипломирани менаџер гастрономије; 

- дипломирани менаџер – гастрономија; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, на смеру 

Хотелијерски менаџмент, ако су на основним академским студијама 

изучавани наставни садржаји из области предмета; 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек 

кулинарство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у гастрономији; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако 



 

 

 

 

су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета. 

Лице из алинеје прве до двадесет прве треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар 

кулинар или кулинарски техничар.
 

 

 а) Практична настава 

- кувар-специјалиста; 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства.” 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до дванаесте, које гласе: 

„ - менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 

- менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 

- виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање 

кулинарство; 

- виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек 

кулинарство; 

- виши угоститељ-гастролог; 

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

- менаџер у гастрономији; 

- дипломирани менаџер – гастрономија, 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у гастрономији; 

- струковни менаџер гастрономије; 

- струковни економиста на студијском програму - туризам и 

угоститељство; 

- дипломирани менаџер – гастрономија; 

- дипломирани менаџер гастрономије; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, на смеру 

Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у гастрономији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако 

су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета. 

Лице из алинеје пете до осамнаесте треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар 

кулинар или кулинарски техничар.”
 

 

Тачка 21. мења се и гласи: 

„ - Посластичарство са практичном наставом 

Посластичарство 

Националне посластице 

 



 

 

 

 

Професионална пракса - за образовни профил посластичар 

Чоколатерство 

- виши стручни радник технологије посластичарства; 

- виши угоститељ који је стекао и средње образовање за посластичара или 

посластичарског техничара; 

- гастролог који је стекао и средње образовање за посластичара или 

посластичарског техничара; 

- менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством; 

- економиста за туризам и угоститељство са претходно стеченим средњим 

образовањем за занимање посластичар или посластичарски техничар 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек 

кулинарство; 

- струковни менаџер гастрономије; 

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

- менаџер хотелијерства смер гастрологија; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у гастрономији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако 

су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета. 

Лице из алинеје шеста до четрнаесте треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар 

кулинар, кулинарски техничар или посластичар техничар. 

 

а) Практична настава: 

- посластичар-специјалиста.” 

 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до десета, које гласе: 

„ - дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије; 

- мастер туризмолог; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму менаџер у туризму. 

Лице из алинеје седма до десета треба да су на основним академским или 

мастер студијама изучавала наставне садржаје из области предмета.” 

 

 



 

 

 

 

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„ - дипломирани инжењер технологије исхране; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена 

- основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија; Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена 

технологија. 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија 

на модулима: Технологија ратарских производа или Управљање 

безбедношћу и квалитетом у производњи хране.” 

  

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до десете, које гласе: 

„ - дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије; 

- мастер туризмолог; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму менаџер у туризму. 

Лице из алинеја седме до десете треба да су на основним академским или 

мастер студијама изучавала наставне садржаје из области предмета.” 

 

Тачка 25. мења се и гласи: 

”25. Услуживање - за образовни профил конобар 

      Свечани пријеми 

      Основе услуживања 

      Професионална пракса - за образовни профил конобар 

      Барско пословање  

- виши стручни радник технологије услуживања; 

- ресторатер; 

- менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства; 

- виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер 

услуживање; 

- виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање; 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек   

услуживање; 

- виши угоститељ; 

- комерцијалист угоститељства; 

- виши стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист 

угоститељства;  

- економист, на одсеку за финансијско пословање предузећа; 

- виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство;  

- менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; 

 



 

 

 

 

- економиста за туризам и угоститељство смер услуживања; 

- економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство-

услуживање; 

- економиста – менаџер за туризам и угоститељство; 

- струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса; 

- струковни менаџер ресторатерства; 

- струковни менаџер хотелијерства; 

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

-струковни економиста на студијском програму - туризам и 

угоститељство; 

- економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство; 

- струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских 

наука; 

- струковни менаџер из области менаџмента и бизниса; 

- дипломирани менаџер у хотелијерству; 

- дипломирани економиста-менаџер туризма; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, на смеру Туристички 

менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, на смеру 

Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из 

области предмета; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета. 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у хотелијерству. 

Лице из алинеје прва до тридесет треће треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил: конобар, техничар 

услуживања или угоститељски техничар. 
 

 а) Практична настава: 

- конобар-специјалиста.” 

 

Тачка 26. брише се. 

 

Тачка 27. мења се и гласи: 

„27. Куварство 

      Националне кухиње 

      Професионална пракса - за образовни профил кувар 

      Путеви хране  

- виши стручни радник технологије куварства; 

- гастролог; 

- менаџер хотелијерстава, смер гастрологија; 

- виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање 

кулинарство; 

 



 

 

 

 

- виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 

- виши угоститељ; 

- виши угоститељ-гастролог; 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства; 

- комерцијалист угоститељства; 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек 

кулинарство; 

- менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 

- менаџер у гастрономији; 

- струковни менаџер гастрономије; 

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

- струковни економиста на студијском програму - туризам и 

угоститељство; 

- дипломирани менаџер гастрономије; 

- дипломирани менаџер – гастрономија; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, на смеру 

Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, ако су на основним 

академским студијама изучавани наставни садржаји из области 

предмета 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у гастрономији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако 

су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни 

садржаји из области предмета. 

 

Лице из алинеје прва до двадесет прве треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар, 

техничар кулинар или кулинарски техничар.
 

 

 а) Практична настава: 

- кувар-специјалиста; 

- виши стручни радник – комерцијалист угоститељства.” 

 

Тачка 28. брише се. 

 

После тачке 28. додају се тачке 29. до 34. које гласе: 

„29. Исхрана 

      Познавање животних намирница 

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: 

биотехнолошка; 

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 

биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 

инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 

- дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство; 

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 

инжењерство; 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 

 



 

 

 

 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних 

производа; 

- доктор медицине; 

- професор биологије; 

- мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена 

- основне академске студије на програму: Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија; Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена 

технологија. 

- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог 

степена - основне академске студије на одсеку Прехрамбена 

технологија. 

- на модулима: Технологија анималних производа, Технологија          

  конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или  

  Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

 

30. Економика туристичких и угоститељских предузећа 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- дипломирани економист; 

- дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена – основне 

академске студије у области Економије; 

- мастер туризмолог; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена – основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 

- мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије менаџер 

у туризму. 

Лице из алинеја прва до осме треба да су на основним академским или 

мастер студијама изучавала наставне садржаје из области предмета. 

 

31. Психологија у туризму и угоститељству 

- професор психологије; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани школски психолог – педагог; 

- мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у 

области психолошких наука. 

 

32. Основе посластичарства 

- менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством; 

- виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек 

кулинарство; 

- струковни менаџер гастрономије; 

- менаџер хотелијерства смер гастрологија. 

- виши стручни радник технологије посластичарства; 

- гастролог; 

 



 

 

 

 

- менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством; 

- економиста за туризам и угоститељство;  

- струковни економиста за туризам и угоститељство; 

- дипломирани менаџер – гастрономија,  

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент. 

- мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на 

студијском програму Менаџер у гастрономији. 

Лице из алинеја прва до дванаеста треба да су претходно завршилa 

средње образовање за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар 

кулинар или посластичар техничар. 
 

33. Предузетништво 

      Пословна информатика у туризму и угоститељству 

      Маркетинг у туризму и угоститељству 

- дипломирани економист; 

- дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички 

менаџмент; 

- дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 

менаџмент; 

- дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 

- дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије у области Економије односно Пословног управљања; 

- мастер туризмолог; 

- мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне 

академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство. 

 

34. Општа туристичка географија 

- професор географије; 

- дипломирани географ; 

- дипломирани географ- туризмолог; 

- дипломирани географ (туризмолог); 

- мастер географ; 

- мастер професор географије; 

- мастер туризмолог. 

Лице из алинеје пете треба да су претходно завршилa студије првог 

степена - основне академске студије у области географије.” 

  

Члан 13. 

  

У члану 14. поглавље I. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје четврта до девете, које гласе 

„ - дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани математичар-мастер; 

- дипломирани професор математике-мастер; 

- мастер професор математике; 

- мастер математичар. 



 

 

 

 

Лица из алинеја шеста до девете треба да имају претходно завршене 

основне академске студије студијског програма из области математике или 

примењене математике. ” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

 „ - мастер географ, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма: географија, дипломирани географ, професор 

географије; 

    - мастер професор географије, претходно завршене основне академске 

студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор 

географије.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до двадесет прве, које гласе: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или 

мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно 

Информатика; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм 

Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и 

технологије; 

- мастер математичар; 

- мастер информатичар;  

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства ; 

- мастер инжењер информационих технологија;  

- мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и 

технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 

- мастер професор технике и информатике. 

Лице из алинеја шеснаеста до двадесете која су стекла академско звање 

мастер, морају да има у оквиру завршених основних академских студија 

положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из 

области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – 

Математика или Теоријско рачунарство.” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

 



 

 

 

 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство.” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до четрнаесте, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до осме, које гласе: 

„ - дипломирани економиста; 

- дипломирани инжењер организације рада; 

- дипломирани правник; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика 

или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, 

односно Информатика; 

- мастер правник , претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области правних наука; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм 

Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и 

технологије.” 

  

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга и трећа, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм –

менаџмент и организација; 

- дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.” 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

У тачки 12. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

 

 



 

 

 

 

- дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

        „ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство.” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука. ” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до четрнаесте, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

 

Тачка 19. брише се. 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 



 

 

 

 

 

 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- дипломирани економиста – менаџер за финансије и банкарство.” 

 

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

После тачке 24. додају се тач. 25. до 29. које гласе: 

„25. Принципи економије 

 Национална економија 

 Ревизија 

 Финансијско рачуноводствена обука 

 Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника:  

- дипломирани економиста; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије. 

26. Предузетништво: 

- дипломирани економиста; 

- дипломирани инжењер организације рада; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука; 

- дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију. 

27. Електронско пословање:  

- дипломирани економиста; смерови: кибернетско-организациони, 

економскa статистикa и информатика, економска статистика и кибернетика, 

статистика и информатика или статистика, информатика и квантитативна 

економија; 

- професор информатике, односно дипломирани информатичар; 

 - професор математике и рачунарства;  

 



 

 

 

 

- професор математике, односно дипломирани математичар, смер 

рачунарство и информатика;  

- дипломирани математичар за рачунарство и информатику;  

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;  

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци;  

- дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани 

инжењер организације за информационе системе или дипломирани 

инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, 

информационе системе и технологије;  

- дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 

рачунарства;  

- дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска 

статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, 

статистика и информатика или статистика, информатика и квантна 

економија;  

- професор технике и информатике;  

- дипломирани математичар;  

- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или 

мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно 

Информатика; 

- мастер математичар; 

- мастер информатичар;  

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства ; 

- мастер инжењер информационих технологија;  

- мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и 

технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке). 

 Лице из алинеја друга до дванаесте која су на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године, морају да има најмање четири 

семестра информатичких предмета. 

 Лице из алинеја четрнаеста до седамнаесте која су стекла академско 

звање мастер, морају да има у оквиру завршених основних академских студија 

положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из 

области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – 

Математика или Теоријско рачунарство. 

 

28. Канцеларијско пословање: 

- дипломирани економиста;  

- дипломирани инжењер организације рада; 

- дипломирани правник; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или 

мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно 

Информатика; 

- мастер правник , претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм  

 



 

 

 

 

Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и 

технологије. 

 

29. Пословни енглески језик: 

- професор енглеског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог енглеског језика и књижевности; 

- мастер филолог (студијски програм Англистика);  

- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Енглески језик и књижевност): 

 

У поглављу II. тачка 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи 

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи:  

„ - мастер психолог, претходно завршене основне академске студије у 

области психолошких наука.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до девете, која гласи:  

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- мастер математичар; 

- мастер професор математике; 

- дипломирани математичар – мастер; 

- дипломирани  професор математике –мастер.” 

Лица из алинеја шеста до осме  треба да имају претходно завршене 

основне академске студије(студијски програм) из области математике и 

примењене математике. 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

„ - мастер филозоф, претходно завршене основне академске студије у 

области филозофије.” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа и четврта, која гласи:  

 



 

 

 

 

 „ - мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије.” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер класични филолог, претходно завршене основне академске 

студије у области филолошких наука.” 

 

Тачка 9. брише се. 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

 „ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области правних наука.” 

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа и четврта, која гласи:  

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука; 

-  мастер филолог, претходно завршен студијски програм српски језик и 

књижевност.” 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до једанаесте, које гласе: 

„ - мастер правник; 

- мастер филолог, претходно положен испит за дактилографа; 

- мастер економиста.” 

 

Тач. 15. и 16. бришу се. 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја трећа и четврта, која гласи  

„ - мастер филолог, претходно положен испит за стенографска знања.” 

 

 



 

 

 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до пете, које гласе:  

            „ - лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности 

и које је положило испит из дактилографије; 

- мастер економиста; 

- мастер инжењер организационих наука; 

- мастер правник.” 

Лица из алинеја трећа до пете треба да су претходно завршили основне 

академске и мастер студије у области економије, организационих наука, 

односно правних наука. Претходно завршен испит за дактилографа. 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до осме, које гласе:  

„ - мастер социолог; 

- мастер инжењер заштите животне средине; 

- мастер инжењер заштите на раду.” 

 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи:  

„ - мастер професор физичког васпитања и спорта.” 

 

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи  

„ - мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије, 

студијски програми мзаштита на раду, односно заштита од пожара.” 

 

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шесте, које гласе:  

„ - мастер правник;  

- мастер инжењер заштите на раду; 

- мастер менаџер безбедности, претходно завршене основне академске 

студије, студијски програм студије наука безбедности.” 

 

У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука.” 

 

У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до шеснаесте, које гласе:  

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

 

У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до шеснаесте, које гласе:  

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер металургије; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 



 

 

 

 

 

У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје тринаеста до петнаесте, које гласе:  

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер професор хемије; 

- мастер хемичар.” 

 

У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе:  

„ - мастер инжењер машинства; 

- мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије 

студијски програм заштита од пожара.” 

 

У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста до тринаесте, које гласе:  

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер професор хемије, 

- мастер хемичар.” 

 

У тачки 31. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи  

„ - мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије 

студијски програм: заштита на раду, односно заштита од пожара.” 

 

У тачки 32. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта и пета, које гласе:  

„ - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне студије из 

области грађевинског инжењерства; 

- мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије 

студијски програм заштита од пожара.” 

 

У тачки 33. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста, која гласи:  

„ - мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије 

студијски програм заштита од пожара.” 

 

У тачки 34. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе:  

„ - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне студије из 

области грађевинског инжењерства; 

- мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије 

студијски програм заштита од пожара.” 

 

У тачки 35. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи 

„ - мастер инжењер заштите на раду, претходно завршене мастер студије 

студијски програм заштита од пожара.” 

 

У тачки 38. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеја пета до седме, које гласе:  

 



 

 

 

 

„ - мастер правник; 

- мастер инжењер заштите на раду; 

- мастер менаџер безбедности, претходно завршене основне академске 

студије, студијски програм студије наука безбедности.” 

 

У тачки 39. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пета, које гласе:  

„ - мастер инжењер машинства; 

- мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер грађевинарства.” 

 

У тачки 42. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе:  

„ - мастер правник; 

- инжењер заштите на раду; 

- дипломирани инжењер заштите на раду.” 

Лице из алинеја друга до четврте треба да су стекла и средње образовање у 

четворогодишњем трајању за техничара заштите од пожара. 

 

У тачки 43. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„ - мастер економиста; 

- мастер инжењер организационих наука; 

- мастер правник. ” 

Лице из алинеја четврта до шесте треба да има претходно завршене основне 

академске и мастер студије у области економије, организационих наука, 

односно правних наука. Претходно завршен испит за дактилографа. 

 

У тачки 44. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе:  

„ - мастер правник; претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области правних наука; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске и мастер студије у области односно организационих наука.” 

 

У тачки 45. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до девете, које гласе:  

„ - мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или 

мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно 

Информатика; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм 

Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и 

технологије; 

- мастер математичар; 

- мастер информатичар;  

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства ; 

- мастер инжењер информационих технологија;  

 

 



 

 

 

 

- мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и 

технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 

- мастер професор технике и информатике. 

Лиц из алинеја која су стекла академско звање мастер, односно 

дипломирани- мастер, морају да има у оквиру завршених основних 

академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од 

тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или 

две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.” 

 

После тачке 45. додаје се тач. 46. до 56. које гласе: 

„46. Пословни енглески језик: 

- професор енглеског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог енглеског језика и књижевности; 

- мастер филолог (студијски програм Англистика);  

- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Енглески језик и књижевност): 

 

47. Канцеларијско пословање: 

- дипломирани економиста; 

- дипломирани инжењер организације рада; 

- дипломирани правник; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или 

мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно 

Информатика; 

- мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука. 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука, студијски програм 

Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и 

технологије. 

 

 48. Право: 

- дипломирани правник; 

- мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука. 

 

49. Књиговодство 

 Економија  

 Спољно трговинско пословање  

 Финансијска анализа   

 Пословна и администартивна обука: 

- дипломирани економиста; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у  области економије. 

 

 

50. Други страни језик: 

а) енглески језик 

- професор енглеског језика и књижевности; 

 



 

 

 

 

- дипломирани филолог енглеског језика и књижевности; 

- мастер филолог (студијски програм Англистика); 

- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Енглески језик и књижевност). 

 

б) италијански језик  

- професор италијанског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог италијанског језика и књижевности; 

- професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; 

 - мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Италијански језик и књижевност). 

 

 в) немачки језик 

- професор немачког језика и књижевности; 

- дипломирани филолог немачког језика и књижевности; 

- професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; 

 -  мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност); 

 -  мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).” 

г) руски језик 

- професор руског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог руског језика и књижевности; 

- мастер филолог (студијски програм Руски језик и књижевност); 

- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Руски језик и књижевност). 

 д) француски језик 

 -професор француског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог француског језика и књижевности; 

-  мастер филолог (студијски програм Француски језик и књижевност); 

 - мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Француски језик и књижевност) 

 

ђ) шпански језик  

- професор шпанског језика и књижевности; 

- дипломирани филолог шпанског језика и књижевности; 

- професор шпанског језика и хиспанских књижевности; 

- мастер филолог (студијски програм Шпански језик и хиспанске 

књижевности); 

- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности). 

 

 

51. Пословна психологија  

 Вештине комуникације: 

- професор психологије; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани школски психолог-педагог; 

-  мастер психолог.   

 

52. Пословна информатика са електронским пословањем: 



 

 

 

 

- дипломирани економиста; смерови: кибернетско-организациони, 

економскa статистикa и информатика, економска статистика и 

кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и 

квантитативна економија; 

- професор информатике, односно дипломирани информатичар;  

- професор математике и рачунарства;  

- професор математике, односно дипломирани математичар, смер 

рачунарство и информатика;  

- дипломирани математичар за рачунарство и информатику;  

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;  

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци;  

- дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани 

инжењер организације за информационе системе или дипломирани 

инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, 

информационе системе и технологије;  

- дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 

рачунарства;  

- дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, 

економска статистика и информатика, економска статистика и 

кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и 

квантна економија;  

- професор технике и информатике;  

- дипломирани математичар; 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у 

области економије, студијска група Статистика, односно Информатика 

или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, 

односно Информатика; 

- мастер математичар; 

- мастер информатичар;  

- мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 

- мастер инжењер информационих технологија;  

- мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информациони системи и 

технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 

- мастер професор технике и информатике. 

Лице из алинеја друга до дванаесте која су на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године, морају да има најмање четири семестра информатичких 

предмета. 

 Лице из алинеја тринаесте до деветнаесте до која су стекла академско звање 

мастер, морају да има у оквиру завршених основних академских студија 

положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из 

области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – 

Математика или Теоријско рачунарство. 

 

53. Култура језичког изражавања:  

- професор српског језика и књижевности; 

- професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; 

- професор српске књижевности и језика; 

- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 

- дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 



 

 

 

 

- дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским 

књижевностима; 

- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 

југословенску књижевност; 

- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 

и српскохрватски језик; 

- професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 

- професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 

- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским 

језицима; 

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за 

наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на 

мађарском, односно русинском или румунском језику; 

- професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу 

књижевност; 

- професор југословенске књижевности са страним језиком; 

- дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 

- дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 

- професор српског језика и књижевности у одељењима за националне 

мањине; 

- професор српског језика и српске књижевности; 

- дипломирани компаратиста; 

- мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 

Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 

компаратистиком, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 

(српски језик и лингвистика)); 

- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 

језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 

језик са компаратистиком, Српски језик, Српска књижевност, Српска 

филологија (српски језик и лингвистика)). 

 

54. Предузетништво: 

- дипломирани економиста; 

- дипломирани инжењер организације рада; 

- дипломирани правник 

- мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер 

студије у области економије; 

- мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука; 

- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 

академске студије у области организационих наука. 

 

55. Економска географија: 

- мастер географ, претходно завршене основне академске студије 

студијског програма: географија, дипломирани географ, професор 

географије; 

- мастер професор географије. 

 

56. Реторика: 

- лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности; 

 



 

 

 

 

- дипломирани правник; 

- мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије 

у области правних наука; 

- мастер филолог, претходно завршен студијски програм српски језик и 

књижевност.” 

 

Члан 14. 

 

У члану 15. реч: Хидрометеорологија замењује се речима: Природно-

математичко 

Тачка 1. мења се и гласи: 

„1.    Нацртна геометрија и техничко цртање: 

– дипломирани геодетски инжењер; 

– дипломирани грађевински инжењер 

– дипломирани инжењер архитектуре 

– мастер инжењер грађевинарства; 

– мастер инжењер архитектуре. 

Лице из алинеја четврте и пете треба да има завршене основне академске 

студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре. 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

- мастер инжењер грађевинарства, Завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу : Хидротехника и водно-еколошко инжењерство. 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје друга до четврте, које гласе: 

- дипломирани грађевински инжењер; 

- мастер инжењер грађевинарства; 

- мастер инжењер геодезије. 

Лице из алинеја треће и четврте треба да има завршене основне академске 

студије у области грађевинског односно геодетског инжењерства. 

 

Тачка 5. брише се. 

 

 У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

- мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство. 

 

 У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

- мастер инжењер грађевинарства, Завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство. 

 

 У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа и четврта, које гласе: 

 



 

 

 

 

- мастер инжењер грађевинарства; 

- мастер инжењер архитектуре. 

Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне академске 

студије у области грађевинског инжењерства односно области архитектуре.” 

 

Тачка 9. брише се. 

 

Тачка 10. мења се и гласи: 

„10. Основи геологије и хидрогеологије: 

- дипломирани грађевински инжењер, одсек, односно смер за     

Хидротехнику. 

- дипломирани инжењер геологије, смер за Хидрогеологију односно за 

геотехнику. 

- мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; 

- мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије 

на студијском програму за Геофизику, Геотехнику односно 

Хидрогеологију.” 

 

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеснаеста до двадесете, које гласе: 

„ - мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; 

Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине и Хидротехника; 

- мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије на 

студијском програму: Хемичар; Прoфесор хемије и Хемичар за животну 

средину; 

- мастер професор хемије; 

- мастер инжењер заштите живтне средине, завршене основне и мастер 

академске студије на студијском програму Инжењерство заштите животне 

средине; 

- мастер физикохемичар, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Физичке хемије.” 

 

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста, која гласи: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија;” 

 

 У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста, која гласи: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија;” 

 

 У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста, која гласи: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија;” 

 



 

 

 

 

 У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста, која гласи: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија;” 

 

 У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје осма до дванаесте, које гласе: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија; 

- мастер метематичар, претходно завршене основне академске студије на 

студијским програмима из области математике или примењене 

математике; 

- мастер професор математике, претходно завршене основне академске 

студије на студијским програмима из области математике или примењене 

математике; 

- дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике или 

примењене математике; 

- дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене 

основне академске студије на студијским програмима из области 

математике или примењене математике.” 

  

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи: 

„ - мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене основне и мастер 

академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 

програму, односно модулу:”  

 

 У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија; 

 - мастер информатичар завршене основне и мастер академске студије 

студијскг програма Информатика; 

- мастер инжењер организационих наука, завршене основне и мастер 

академске студије на студијском програму Информациони системи и 

технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке.” 

 

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа, које гласе: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија.” 

 

 У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста, које гласе: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорлогија.” 

 

 

 



 

 

 

 

 У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четрнаеста до седамнаесте, које гласе: 

„ - мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорлогија; 

- мастер хемичар, претходно завршене основне академске студије на 

студијском програму: Хемичар; Прoфесор хемије и Хемичар за животну 

средину; 

- мастер професор хемије, претходно завршене основне академске студије 

на студијском програму: Хемичар; Прoфесор хемије и Хемичар за 

животну средину; 

- мастер физикохемичар, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Физичке хемије. ” 

 

 У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до пете, које гласе: 

„ - мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу: Хидротехника и водноеколошко инжењерство; 

- мастер информатичар завршене основне и мастер академске студије 

студијског програма Информатика; 

- мастер инжењер организационих наука, завршене основне и мастер   

академске студије на студијском програму Информациони системи и 

технологије.” 

 

После тачке 22. додају се тач. 23. и 24. које гласе: 

 „23. Хидрологија 

- дипломирани грађевински инжењер, одсек, односно смер за 

Хидротехнику; 

- мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске 

студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу: Хидротехника и водноеколошко инжењерство. 

 

 24. Основи метеорологије: 

- дипломирани метеоролог; 

- мастер метеоролог, завршене основне и мастер академске студије на 

студијском програму Метеорологија.” 

 

Члан 15. 

 

 У члану 16. одељак музички сарадник, у тачки 1. на крају текста тачка се 

замењује тачком и запетом и додаје се алинеја шеста која гласи: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог” 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до четрнаесте које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог, 

музички теоретичар или етномузиколог; 

- мастер композитор; 

- мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 



 

 

 

 

 

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста до тринаесте које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 

теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; 

- мастер композитор; 

- мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста до тринаесте  које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 

теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; 

- мастер композитор; 

- мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје десета до дванаесте које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 

теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; 

-  мастер композитор; 

-  мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеје десета до дванаесте које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 

теоретичар или музички педагог; 

-  мастер композитор; 

- мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје десета до дванаесте које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 

теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; 

-  мастер композитор; 

- мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 

    

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје једанаеста до тринаесте које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 

теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; 

-  мастер композитор; 

- мастер музички уметник, професионални статус – диригент.” 

  

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја седма која гласи: 

„ - мастер теоретичар уметности, професионални статус – музиколог, 

етномузиколог или музички педагог.” 

 

У одељку музички извођач, тачка 1. на крају текста тачка се замењује 

тачком и запетом и додаје се алинеја четврта која гласи: 

 



 

 

 

 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- флаутиста” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- обоиста. ” 

  

У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- кларинетиста.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- саксофониста.” 

 

У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- фаготиста.” 

 

У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- хорниста.” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- трубач.” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- тромбониста.” 

  

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- тубиста.” 

 

У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- харфиста.” 

 

У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- перкусиониста, 

односно ударач.” 

 

У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- виолиниста.” 

 

У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- виолиста.” 

 



 

 

 

 

У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- виолончелиста.” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- контрабасиста.” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- гитариста.” 

 

У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- акордеониста или 

хармоникаш.” 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- клавириста.” 

 

У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје осма и девета које гласе: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- клавириста,оргуљаш 

или чембалиста; 

– мастер теоретичар уметности-. професионални статус- музички педагог.” 

 

У тачки 20. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја пета која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- соло певач.” 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја двадесет трећа која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- виолиста, виолиста, 

воплончелиста, контрабасиста, гитариста, харфиста, клавириста, оргуљаш, 

чембалиста, акордеониста, хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, 

саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, 

перкусиониста/ударач или соло певач.” 

 

 Тачка 22 мења се и гласи: 

„22.Корепетиција 

Корепетитор 

- дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 

 - дипломирани музичар - пијаниста; 

 - дипломирани музичар - оргуљаш; 

 - дипломирани музичар – чембалиста; 

 – академски музичар пијаниста; 

 – академски музичар оргуљаш; 

– академски музичар чембалиста; 

 

 



 

 

 

 

- мастер музички уметник - професионални статус- клавириста, оргуљаш 

или чембалиста.” 

   

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја седма до девете која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- диригент; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус- музички педагог; 

- мастер композитор.” 

 

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- диригент;” 

 

 Тачка 25. брише се. 

    

 У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја осма која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- диригент.” 

 

 У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја седма до девете која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- диригент; 

-  мастер теоретичар уметности-професионални статус- музички педагог; 

- мастер композитор.” 

 

 У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер инжињер електротехнике и рачунарства са остварених 300 бодова 

на основним и мастер студијама на Одсеку за телекомуникације и 

информационе технологије, смер аудио и видео технологије или на 

студијском програму Телекомуникације” 

 

   У тачки 29. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја осма која гласи: 

„ -мастер композитор.” 

 

 У тачки 30. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја девета до једанаесте која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус- диригент; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус - музички педагог; 

- мастер композитор.” 

 

После тачке 30 додају се тач. 31. до 33. које гласе:  

 

„31.Тамбура: 

- мастер музички уметник - професионални статус- гитариста или 

контрабасиста и и завршена средња музичка школа, образовни профил: 

музички извођач- тамбураш; 

 



 

 

 

 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус- музички педагог 

и завршена средња музичка школа, образовни профил: музички извођач- 

тамбураш. 

 

 32.Мандолина 

- мастер музички уметник - професионални статус- гитариста или 

контрабасиста и и завршена средња музичка школа, образовни профил: 

музички извођач- мандолиниста. 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус- музички педагог 

и завршена средња музичка школа, образовни профил: музички извођач- 

мандолиниста. 

 

 33.Оргуље: 

- мастер музички уметник - професионални статус- оргуљаш. 

 

 У одељку образовни профил музички сарадник – етномузиколог, тачка 1. 

мења се и гласи: 

 

1. Главни предмет -традиционално свирање 

- дипломирани етномузиколог; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус - етномузиколог 

са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за српско 

традиционално певање и свирање, образовни профил: музички извођач 

на традиционалним инструментима;  

 - мастер музички уметник - професионални статус флаутиста, обоиста, 

кларинетиста, фаготиста, гитариста, виолончелиста и контрабасиста са 

претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за српско 

традиционално певање и свирање, образовни профил- музички извођач 

на традиционалним инструментима. 

 

 После тачке 1. додаје се нова тачка 1а, која гласи: 

 1а. Главни предмет -традиционално певање 

- дипломирани етномузиколог. 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – етномузиколог 

са одслушаним предметом традиционално певање и свирање на 

студијама и са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек 

за српско традиционално певање и свирање, образовни профил: музички 

извођач традиционалног певања; 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга која гласи: 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – музиколог, 

етномузиколог или музички педагог. 

 

После тачке 4. додају се тач. 5. и 6. које гласе: 

  

5.Народна игра 

   Етномузикологија: 

- дипломирани етномузиколог. 

 - мастер теоретичар уметности - професионални статус – етномузиколог. 

 



 

 

 

 

6.Народни ансамбли: 

- дипломирани етномузиколог; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – етномузиколог 

и завршена средња музичка школа, одсек за српско традиционално 

певање и свирање, образовни профил- музички извођач на 

традиционалним инструментима;  

- мастер музички уметник - професионални статус флаутиста, обоиста, 

ларинетиста;фаготиста, гитариста, виолончелиста, контрабасиста и 

завршена средња музичка школа, одсек за српско традиционално певање 

и свирање, образовни профил- музички извођач на традиционалним 

инструментима. 

 

 У одељку образовни профил музички извођач – рана музика тачка 1. 

мења се и гласи: 

1. Главни предмет – певање 

 - музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- соло певач и 

завршена средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни 

профил музички извођач ране музике – певач. 

 

После тачке 1. додају се нове тачке 1а до 1л, које гласе: 

 

 1а Главни предмет – свирање: 

Блок флаута, траверзо флаута, гемсхорн 

 - музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- флаутиста и завршена 

средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни профил музички 

извођач ране музике – блок флаутиста, траверзо флаутиста или гемсхорн. 

 

 1б Главни предмет – свирање: 

Крумхорн, корнамуза, раушфајф 

 - музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- флаутиста или 

обоиста и завршена средња музичка школа, одсек за рану музику, 

образовни профил музички извођач ране музике – крумхорн, корнамуза, 

раушфајф. 

 

 1в Главни предмет – свирање: 

 Шалмај, помер  

- музички извођач ране музике;- мастер музички уметник - 

професионални статус- обоиста и завршена средња музичка школа, одсек 

за рану музику, образовни профил музички извођач ране музике – шалмај 

и помер. 

 

 1г Главни предмет – свирање: 

 Дулцијан, ранкет 

- музички извођач ране музике; 

 

 



 

 

 

 

- мастер музички уметник - професионални статус- фаготиста и завршена 

средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни профил музички 

извођач ране музике – дулцијан, ранкет. 

 

 1д Главни предмет – свирање: 

 Корнет 

- музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- трубач и завршена 

средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни профил музички 

извођач ране музике – корнет. 

 

 1ђ Главни предмет – свирање: 

  Сегбат 

- музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- тромбониста и 

завршена средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни 

профил музички извођач ране музике – сегбат. 

 

 1е Главни предмет – свирање: 

 Ребека, виела, фидел 

- музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- виолиниста и 

завршена средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни 

профил музички извођач ране музике – ребека, фидел, виела. 

 1ж.Главни предмет – свирање: 

 Виола да гамба 

- музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- виолончелиста и 

завршена средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни 

профил музички извођач ране музике – виола да гамба. 

 

 1з Главни предмет – свирање: 

 Лаута, вихуела, орфарион, теорба 

- музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- гитариста и завршена 

средња музичка школа, одсек за рану музику, образовни профил музички 

извођач ране музике.  

 

 1и Главни предмет – свирање: 

Ренесансна (мала) харфа 

- музички извођач ране музике; 

- мастер музички уметник - професионални статус- харфиста. 

 

 1ј Главни предмет – свирање: 

Оргуље 

- мастер музички уметник - професионални статус- оргуљаш. 

 

 1к Главни предмет – свирање: 

Чембало, спинет 

- мастер музички уметник - професионални статус- чембалиста. 

 



 

 

 

 

 1л Свирање у ансамблу: 

- музички извођач ране музике. 

- мастер музички уметник - професионални статус- флаутиста, обоиста, 

фаготиста, трубач, тромбониста, гитариста, харфиста, чембалиста и 

оргуљаш и завршена средња музичка школа, одсек за рану музику, 

образовни профил музички извођач ране музике.” 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

„ - мастер теоретичар уметности - професионални статус - музиколог.” 

 

  У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја шеста која гласи: 

„ - мастер музички уметник - професионални статус - оргуљаш или 

чембалиста.” 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

 „ - мастер музички уметник.” 

 

 

 У одељку образовни профи музички извођач – џез музике тачка 1. мења 

се и гласи: 

„1.Главни предмет (инструмент-певање) 

Контрабас 

- музички извођач џез музике; 

Додаје се алинеја која гласи: 

- мастер музички уметник професионални статус --контрабасиста и 

- завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни 

профил музички извођач- џез контрабасиста” 

 

 После тачке 1. додају се нове тачке 1а до 1к, које гласе: 

  

„1а Главни предмет (инструмент-певање) 

 Бас гитара 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус --контрабасиста и 

завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил 

музички извођач- бас гитариста. 

 

 1б Главни предмет (инструмент-певање) 

 Гитара 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус --гитариста и завршена 

средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил музички 

извођач- џез гитариста. 

 

1в Главни предмет (инструмент-певање) 

 Клавир 

 

 



 

 

 

 

 Клавијатуре и синтисајзер 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус – клавириста и 

завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил: 

музички извођач- џез пијаниста. 

 

1г Главни предмет (инструмент-певање) 

Саксофон и кларинет 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус -  

саксофониста,флаутиста или кларинетиста и завршена средња музичка 

школа, одсек за џез музику, образовни профил: музички извођач- џез 

саксофониста. 

 

1д Главни предмет (инструмент-певање) 

 Труба 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус – трубач и завршена 

средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил: музички 

извођач- џез трубач 

 

1ђ Главни предмет (инструмент-певање) 

Тромбон 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус – тромбониста и 

завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил: 

музички извођач- џез тромбониста. 

 

1е Главни предмет (инструмент-певање) 

Џез бубњеви 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус – перкусиониста/ударач 

и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни 

профил: музички извођач- џез бубњар 

 

1ж Главни предмет (инструмент-певање) 

   Ударачки инструменти: 

- дипломирани музичар - перкусиониста;. 

- музички извођач џез музике 

- академски музичар - перкусиониста; 

- мастер музички уметник - професионални статус -

перкусиониста/ударач и завршена средња музичка школа, одсек за џез 

музику. 

 

1з Главни предмет (инструмент-певање) 

Певање 

- музички извођач џез музике; 

- мастер музички уметник професионални статус – соло певач и завршена 

средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил: музички 

извођач- џез певач. 

 



 

 

 

 

  1и Џез корепетитор 

- мастер музички уметник професионални статус – клавириста; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус - музички педагог 

и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику.  

 

 1ј Мали ансамбли 

   Биг бенд 

- дипломирани музичар - перкусиониста;. 

- музички извођач џез музике 

- академски музичар - перкусиониста; 

- мастер музички уметник и завршена средња музичка школа, одсек за 

џез музику или основне студије за џез. 

 

1к. Ударачки инструменти 

- музички извођач џез музике; 

- дипломирани музичар - перкусиониста;. 

- академски музичар - перкусиониста; 

-мастер музички уметник и завршена средња музичка школа, одсек за џез 

музику или основне студије за џез. 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – музиколог или 

музички педагог и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику 

или основне студије за џез.” 

 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја пета која гласи: 

„ - мастер теоретичар уметности - професионални статус – музички 

педагог и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику или 

основне студије за џез.” 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта и пета која гласи: 

„ - мастер композитор; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – музички 

педагог и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику и 

завршена средња музичка школа, одсек за џез музику или основне 

студије за џез.” 

 

У одељку образовни профил музички извођач црквене музике, тачка 1. на 

крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја седам до 

девете која гласи: 

„ - мастер теоретичар уметности - професионални статус – музички 

педагог и етномузиколог; 

- мастер музички уметник - професионални статус – соло певач; 

- мастер теолог.” 

 

 



 

 

 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга која гласи: 

 „ - мастер теолог.” 

 

У одељку образовни профил дизајнер звука, тачка 1. на крају текста тачка 

се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја трећа која гласи: 

 „ - мастер композитор.” 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта која гласи: 

„ - мастер инжињер електротехнике и рачунарства са остварених 300 

бодова на основним и мастер студијама на Одсеку за телекомуникације и 

информационе технологије,смер аудио и видео технологије или на 

Студијском програму Телекомуникације.” 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја деветнаеста и двадесета која гласи: 

 „ - мастер инжињер електротехнике и рачунарства; 

 - мастер физичар.” 

  

  

После тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 

 

„ 4. Историја музике са упознавањем музичке литературе 

  - мастер теоретичар уметности - професионални статус – музиколог.” 

 

  Додаје се нови одељак, који гласи: 

 

 „Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета 

за образовни профил музички извођач - музике за естраду може да изводи: 

 

 1. Мали ансамбли: 

 - мастер музички уметник. 

 

 2. Историја естрадне музике: 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – музиколог или 

музички педагог. 

 

3. Аранжирање: 

- мастер композитор; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – музички 

педагог. 

 

4. Оркестар 

 - мастер музички уметник професионални статус –сви” 

 

Члан 16. 

  

 У члану 17. став 2, тачка 1. мења се и гласи: 

 „1. Класичан балет  

 



 

 

 

 

 Репертоар класичног балета 

 Историјско балске игре 

  

- лице са стеченим стручним називом професор; 

- дипломирани педагог;  

- дипломирани глумац; 

- дипломирани историчар уметности; 

- дипломирани менаџер у уметности; 

- балетски педагог; 

- играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области 

методике играчких предмета; 

- играч класичног балета - први солиста ансамбла балета; 

- мастер педагог; 

- мастер драмски и аудивизуелни уметник; 

- мастер менаџер; 

- мастер културолог; 

- мастер професор физичког васпитања и спорта; 

- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 

- специјалиста организатор спортске рекреације; 

- специјалиста тренер. 

     Лице из алинеја прва до шесте треба да је стекло и образовање за играча 

класичног балета. 

 Лице из алинеје девета до шеснаесте треба да има средње балетско 

образовање, образовни профил - играч класичног балета и десет година играчке 

праксе.” 

 

 После тачке 1. додају се нове тачке 1а до 1ђ, које гласе: 

„1а Дуетна игра 

- лице са стеченим стручним називом професор; 

- дипломирани педагог;  

- дипломирани глумац; 

- дипломирани историчар уметности; 

- дипломирани менаџер у уметности; 

- балетски педагог; 

- играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области 

методике играчких предмета; 

- играч класичног балета - први солиста ансамбла балета.  

- играч класичног балета у области каракатерне игре, односно сценско-

народне игре. 

- мастер педагог; 

- мастер драмски и аудивизуелни уметник; 

- мастер менаџер; 

- мастер културолог; 

- мастер професор физичког васпитања и спорта; 

- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 

- специјалиста организатор спортске рекреације; 

- специјалиста тренер; 

- играч класичног балета у области каракатерне игре, односно сценско-

народне игре. 

 



 

 

 

 

 Лице из алинеје прва до девете треба да је стекло и образовање за играча 

класичног балета у области карактерне игре односно сценско-народне игре. 

 Лице из алинеја десета до шеснаесте треба да има средње балетско 

образовање, образовни профил - играч класичног балета и 10 година играчке 

праксе. 

 

1б Сценско-народне игре: 

- лице са стеченим стручним називом професор; 

- дипломирани педагог;  

- дипломирани глумац; 

- дипломирани историчар уметности; 

- дипломирани менаџер у уметности; 

- балетски педагог; 

- играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области 

методике играчких предмета; 

- играч класичног балета - први солиста ансамбла балета.  

- играч класичног балета у области каракатерне игре, односно сценско-

народне игре; 

- мастер педагог; 

- мастер драмски и аудивизуелни уметник; 

- мастер менаџер; 

- мастер културолог; 

- мастер професор физичког васпитања и спорта; 

- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 

- специјалиста организатор спортске рекреације; 

- специјалиста тренер. 

Лице из алинеја прва до девете треба да је стекло и образовање за играча 

класичног балета у области карактерне игре односно сценско-народне игре. 

 Лице из алинеја десета до шеснаесте треба да има средње балетско 

образовање, образовни профил - играч класичног балета и десет година играчке 

праксе. 

  

 1в Музичка литература: 

- дипломирани музиколог; 

- дипломирани етномузиколог; 

- дипломирани музички педагог; 

- дипломирани музичар – педагог; 

- професор солфеђа и музичке културе; 

- професор солфеђа; 

- професор музичке културе; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус - музиколог 

етномузиколог или музички педагог. 

 

  1г Историја игре: 

 - дипломирани глумац; 

 - дипломирани редитељ; 

 - дипломирани историчар уметности; 

 - мастер драмски и аудиовизуелни уметник; 

 - мастер историчар уметности. 

 

 



 

 

 

 

  1д Клавир: 

 - дипломирани музичар – пијаниста; 

 - дипломирани музичар – оргуљаш; 

 - дипломирани музичар – чембалиста; 

 - дипломирани музичар – диригент; 

 - дипломирани музичар – педагог; 

 - дипломирани музички педагог; 

 - професор солфеђа и музичке културе; 

 - професор солфеђа; 

 - академски музичар – пијаниста; 

 - академски музичар – оргуљаш; 

 - академски музичар – чембалиста; 

 - академски музичар – диригент; 

- мастер музички уметник - професионални статус - клавириста, 

оргуљаш, чембалиста или диригент; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус - музички 

педагог. 

 

1ђ Глума и вокал: 

 - дипломирани глумац; 

 - дипломирани позоришни редитељ; 

- мастер драмски и аудиовизуелни уметник. 

 

 Тачка 2. мења се и гласи: 

           2.Савремена игра  

              Репертоар савремене игре 

              Модерна подршка 

              Игре XX века (плесови) 

- лице са стеченим стручним називом професор; 

- дипломирани педагог;  

- дипломирани глумац; 

- дипломирани историчар уметности; 

- дипломирани менаџер у уметности; 

- балетски педагог; 

- играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области 

методике играчких предмета, односно играча савремене игре; 

        -  играч класичног балета - први солиста ансамбла балета 

- мастер педагог; 

- мастер драмски и аудивизуелни уметник; 

- мастер менаџер; 

- мастер културолог; 

- мастер професор физичког васпитања и спорта; 

- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 

- специјалиста организатор спортске рекреације; 

- специјалиста тренер. 

       Лице из алинеја прва до шесте треба да је стекло и образовање за играча 

класичног балета, односно играча савремене игре. 

       Лице из алинеје девета до шеснаесте треба да има средње балетско 

образовање, образовни профил - играч савремене игре и десет година играчке 

праксе.” 

 



 

 

 

 

 У тачка 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје десета до осамнаесте које гласе: 

мења се и гласи: 

„ - мастер етнолог-антрополог; 

-  мастер педагог; 

-  мастер драмски и аудивизуелни уметник; 

-  мастер менаџер; 

-  мастер културолог; 

-  мастер професор физичког васпитања и спорта; 

-  мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 

- специјалиста организатор спортске рекреације; 

- специјалиста тренер. 

 Лице са наведеним стручним називом треба да има средње балетско 

образовање, образовни профил - играч народне игре и десет година играчке 

праксе. ” 

 

 После тачке 3. додају се тачке 3а до 3в, које гласе: 

 „3а Традиционално певање: 

- дипломирани етномузиколог; 

- дипломирани музички педагог; 

- дипломирани музичар – педагог; 

- дипломирани композитор; 

- професор солфеђа и музичке културе; 

- професор музичке културе; 

- мастер теоретичар уметности -професионални статус- етномузиколог са 

претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за српско 

традиционално певање и свирање, образовни профил: музички извођач 

традиционалног певања и традиционално певање и свирање као обавезни 

или изборни предмет на студијама; 

- мастер музички уметник;  

- мастер композитор. 

 Лице из алинеја седма до девете треба да  има завршену средњу 

музичку школу, одсек за српско  традиционално певање и свирање, образовни 

профил: музички  извођач традиционалног певања и традиционално певање и 

свирање као обавезни или изборни предмет на студијама. 

 

 3б Етнологија: 

- дипломирани ентолог; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус музиколог, 

етномузиколог или музички педагог.  

 

 3в Етномузикологија: 

- дипломирани етномузиколог; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус – етномузиколог, 

музиколог или музички педагог. 

 

Тач. 4. до 11. бришу се. 

  

 

 



 

 

 

 

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја пета која гласи: 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус –музички педагог. 

 

  У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја шеста која гласи: 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус –музички педагог. 

  

У тачки 14. став 3, на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја седма до девете која гласи: 

- мастер музички уметник - професионални статус - клавириста, оргуљаш 

или чембалиста; 

- мастер теоретичар уметности - професионални статус –музички педагог; 

- мастер композитор.” 

 

Члан 17. 

 

У члану 18. став 1, у тачки 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга до пете, које гласе: 

„ - мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер конзерватор и рестауратор. 

 Лице из алинеја друга до пете треба да има најмање 300 ЕСПБ из области 

ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна.” 

 

У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма и осма, које гласе:  

„ - мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

 Лице из алинеја седме и осме треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу сликарство, примењено 

сликарство, зидно сликарство, класично сликарство, конзервација и 

рестаурација, односно конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на 

папиру.” 

 

 У тачки 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста и седма, које гласе: 

 „ - мастер ликовни уметник; 

 - мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеја шеста и седма треба да има завршене основне академске 

и мастер студије на студијском програму, односно модулу вајарство, односно 

примењено вајарство.” 

 

У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер инжењер архитектуре. 

 



 

 

 

 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу унутрашња архитектура, 

дизајн ентеријера, односно дизајн ентеријера и намештаја. ” 

 

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до седме, које гласе: 

„ - мастер историчар уметности;  

- мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер конзерватор и рестауратор. 

 Лице из алинеје трећа до седме треба да има претходно завршене 

основне академске студије из области историје уметности, ликовне уметности, 

односно примењене уметности и дизајна.” 

 

 У тачки 6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до седме, које гласе: 

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер ликовни уметник. 

 Лице из алинеја пете и шесте треба да има најмање 20 ЕСПБ из истог, 

односно сродног предмета; 

 Лице из алинеје седме треба да има најмање 20 ЕСПБ из истог, односно 

сродног предмета и завршене основне академске студије из области графике.” 

 

У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје осма и девета, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер инжењер архитектуре. 

  Лице из алинеја осме треба да има претходно завршене основне 

академске студије на студијском програму, односно модулу унутрашња 

архитектура, дизајн ентеријера, дизајн ентеријера и намештаја, односно 

индустријски дизајн.” 

 

У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје дванаеста до осамнаесте, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер уметник вишемедијске уметности; 

- мастер уметник дигиталних медија; 

- специјалиста струковни ликовни уметник; 

- специјалиста струковни примењени уметник;  

- специјалиста струковни дизајнер. 

 Лице из алинеја дванаеста до петнаесте треба да има претходно завршене 

основне академске студије на студијском програму, односно модулу 

фотографија. 

 Лице из алинеја шеснаеста до осаманесте треба да има завршене основне 

и специјалистичке студије на студијском програму, односно модулу 

фотографија. 

 



 

 

 

 

 Лице из алинеја дванеста до осамнаесте која су завршила основне и 

мастер, односно специјалистичке студије на студијском програму, односно 

модулу другачијем од наведених, треба да има остварених најмање 88 ЕСПБ из 

уже стручне области фотографија, односно претходно завршено 

четворогодишње средње образовање за занимање фотограф и најмање 28 ЕСПБ 

из уже стручне области фотографија.” 

 

У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер архитектуре; 

- специјалиста струковни инжењер технологије; 

- специјалиста струковни инжењер архитектуре. 

 Лице из алинеја пете до осме треба да има завршене одговарајуће 

основне академске студије и мастер, односно специјалистичке студије, према 

програму предмета за дати профил.” 

 

 У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје шеста и седма, које гласе: 

„ - мастер инжењер архитектуре; 

- мастер дизајнер. 

 Лице из алинеја шесте и седме треба да има завршене одговарајуће 

основне академске и мастер студије, према програму предмета за дати профил.” 

 

 У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до девете, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник. 

 Лице из алинеја седма до девете треба да има остварених најмање 300 

ЕСПБ из ужестручне области графика, односно завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу графички дизајн, 

графика и књига, графички дизајн и визуелне комуникације, графичке 

комуникације, односно графика.” 

 

 У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеја другга и трећа треба да има завршене основне академске 

и мастер студије на студијском програму, односно модулу дизајн текстила, 

текстил и одевање, савремено одевање, дизајн костима, односно сценски 

костим.” 

 

 У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне 

академске и мастер студије на студијском програму, односно модулу савремено 



 

 

 

 

одевање, дизајн костима, сценски костим, дизајн текстила, односно текстил и 

одевање.” 

 

У тачки 14.  на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета и шеста, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер инжењер архитектуре. 

 Лице из алинеја пете треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу унутрашња архитектура, 

дизајн ентеријера, односно дизајн ентеријера и намештаја.” 

 

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма до дванаесте, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер ликовни уметник; 

- специјалиста струковни примењени уметник; 

- специјалиста струковни дизајнер; 

- специјалиста струковни ликовни уметник.  

 Лице из алинеја седма до дванаесте треба да има завршене одговарајуће 

основне академске и мастер, односно специјалистичке студије према програму 

предмета.” 

 

У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје девета до тринаесте, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник; 

- специјалиста струковни инжењер технологије. 

 

 Лице из алинеја девете треба да има претходно завршено средње 

образовање за занимање техничар штампе и основне и мастер студије на 

студијском програму, односно модулу инжењерство материјала- графичко 

инжењерство; 

 Лице из алинеја десете треба да има претходно завршено средње 

образовање за занимање техничар штампе; 

 Лице из алинеја једанаеста и дванаеста треба да има завршене основне 

академске и мастер студије на студијском програму, односно модулу графички 

дизајн, графика и књига, графички дизајн и визуелне комуникације, графичке 

комуникације, односно графика. 

 Лице из алинеја тринаесте треба да има претходно завршено средње 

образовање за занимање техничар штампе и основне и специјалистичке студије 

на студијском програму, односно модулу графичка технологија.” 

 

 У тачки 17. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма и осма, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник. 

 



 

 

 

 

 Лице из алинеја седма и осма треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу графички дизајн, 

графика и књига, графички дизајн и визуелне комуникације, графичке 

комуникације, односно графика.” 

 

У тачки 18. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста до десете, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер примењени уметник;  

- мастер уметник сценског дизајна; 

- мастер инжењер архитектуре; 

- мастер историчар уметности. 

 Лице из алинеја шесте и седме треба да има завршене основне академске 

и мастер студије на студијском програму, односно модулу унутрашња 

архитектура, дизајн ентеријера, дизајн ентеријера и намештаја. 

 Лице из алинеја осме треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу сценографија, односно 

сценски дизајн.” 

 

 У тачки 19. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до седме, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер текстилства и дизајна;  

- мастер дизајнер; 

- специјалиста струковни инжењер технологије; 

- специјалиста струковни дизајнер; 

 Лице из алинеја треће треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу дизајн текстила. 

 Лице из алинеје четврте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу текстилно 

инжењерство. 

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу текстил, односно дизајн 

текстила. 

 Лице из алинеја шесте треба да има завршене основне и специјалистичке 

студије на студијском програму, односно модулу текстилно инжењерство; 

 Лице из алинеја седме треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу текстил, односно дизајн 

текстила.” 

 

У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеснаеста до деветнаесте, које гласе: 

„ - мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер конзерватор и рестауратор. 

 Лице из алинеја шеснаесте до деветнаесте треба да има завршене основне 

и мастер студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 

и дизајна и најмање 24 ЕСПБ из ужестручне области цртање.” 

 



 

 

 

 

У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма и осма, које гласе: 

„ - мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

 Лице из алинеја седме и осме треба да има завршене основне и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу сликарство, примењено 

сликарство, класично сликарство, односно зидно сликарство.” 

 

У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје седма и осма, које гласе: 

„ - мастер ликовни уметник;  

- мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеја седма и осма треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу графика, графички 

дизајн, графика и књига, графички дизајн и визуелне комуникације, односно 

графичке комуникације.” 

 

У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до седме, које гласе: 

„ - мастер конзерватор и рестауратор;  

- мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник; 

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек. 

 Лице из алинеја четврта до шесте треба да има завршене основне 

академске и мастер студије на студијском програму, односно модулу 

сликарство, примењено сликарство, зидно сликарство, класично сликарство, 

конзервација и рестаурација, односно конзервација и рестаурација слика и 

уметничких дела на папиру.” 

 

 У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до десете, које гласе: 

„ - мастер конзерватор и рестауратор;  

- мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник; 

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски и вајарски 

одсек. 

 Лице из алинеја седма до девете треба да има претходно завршене 

основне академске студије на студијском програму, односно модулу сликарство, 

примењено сликарство, зидно сликарство, класично сликарство, конзервација и 

рестаурација, конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, 

односно конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета.” 

 

У тачки 26. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„ - мастер психолог.” 

  

 У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје двадесета до дваедесет шесте, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник;  

- мастер дизајнер; 

 



 

 

 

 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер уметник вишемедијске уметности; 

- мастер уметник сценског дизајна; 

- мастер уметник дигиталних медија; 

- мастер ликовни уметник. 

 Лице из алинеја двадесета до двадесет шесте треба да има завршене 

основне академске и мастер студије из области ликовне уметности, односно 

примењене уметности и дизајна.” 

 

 У тачки 28. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје седма до тринаесте, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник;  

- мастер дизајнер; 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер уметник вишемедијске уметности; 

- мастер уметник дигиталних медија; 

- мастер математичар; 

- мастер информатичар.” 

 

           У ставу 2, овог члана у тачки 1.  на крају текста тачка се замењује тачком 

и запетом и додају се алинеје шеста и седма, које гласе: 

„ - мастер ликовни уметник;  

- мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеја шеста и седма треба да има завршене основне академске 

и мастер студије на студијском програму, односно модулу вајарство, односно 

примењено вајарство.” 

 

 У тачки 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до осме, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник;  

- мастер дизајнер; 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер ликовни уметник. 

 Лице из алинеја пета до осме треба да има најмање 20 ЕСПБ из истог, 

односно сродног предмета.” 

 

 У тачки 2а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје осма и девета, које гласе: 

„ - мастер дизајнер; 

- мастер инжењер машинства. 

 Лице из алинеје осме треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односо модулу графички дизајн, графика и 

књига, графички дизајн и визуелне комуникације, графичке комуникације, 

односно графика.” 

 

 У тачки 3. подтачка 3.1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник. 

 



 

 

 

 

 Лице из алинеја треће треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу конзервација и рестаурација, 

конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, конзервација и 

рестаурација скулптура и археолошких предмета, зидно сликарство, примењено 

сликарство, односно примењено вајарство; 

 Лице из алинеје чезврте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу сликарство, односно 

вајарство.” 

 

 У подтачки 3.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје тринаеста до двадесет друге, које гласе: 

- мастер инжењер технологије; 

- мастер инжењер грађевинарства (само за образовни профил клесар); 

- мастер инжењер архитектуре (само за образовни профил клесар); 

- мастер инжењер металургије (само за образовне профиле: ливац 

уметничких предмета, јувелир уметничких предмета и кујунџија); 

- мастер инжењер геологије (само за образовни профил клесар); 

- мастер инжењер машинства (само за образовни профил ливац); 

- мастер инжењер шумарства (само за образовни профил дрворезбар); 

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер ликовни уметник. 

 Лице из алинеја тринаесте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије из области технолошког инжењерства, на студијском програму, 

односно модулу металуршко инжењерство (само за образовне профиле ливац 

уметничких предмета, јувелир уметничких предмета и кујунџија); хемијско 

инжењерство, изборно подручје неорганска хемијска технологија (само за 

образовни профил клесар), односно инжењерство материјала (за све образовне 

профиле); 

 Лице из алинеја деветнаесте треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму за обраду дрвета. 

 Лице из алинеја двадесета до двадесет друге треба да има завршене 

основне академске и мастер студије на студијском програму, односно модулу 

графички дизајн, графика и књига, графички дизајн и визуелне комуникације, 

графичке комуникације, графика, примењено вајарство, односно вајарство. 

 

 У подтачки 3.3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеје друге треба да има завршене основне академске и мастер 

студије у области технолошког инжењерства, на студијском програму хемијско 

инжењерство. 

 Лице из алинеје треће треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму примењено вајарство.” 

 

 У подтачки 3.4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - мастер инжењер текстилства и дизајна; 

- мастер примењени уметник. 



 

 

 

 

 Лице из алинеја треће треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу текстилна технологија, 

односно одевна технологија. 

 Лице из алинеја четврта треба да има завршене основне академске и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу дизајн текстила, 

текстил и одевање, савремено одевање, дизајн костима, односно сценски 

костим.” 

 

 У подтачки 3.5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до осме, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник; 

- мастер уметник вишемедијске уметности; 

- мастер уметник дигиталних медија; 

- мастер инжењер технологије. 

 Лице из алинеја пета до седме треба да има завршене основне академске 

студије на студијском програму, односно модулу графички дизајн, графика и 

књига, графички дизајн и визуелне комуникације, графичке комуникације, 

односно, графика. 

 Лице из алинеја осме треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму инжењерство материјала.” 

 

 У подтачки 3.6. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер примењени уметник. 

 Лице из алинеја четврта треба да има завршене основне и мастер студије 

на студијском програму хемијско инжењерство, односно инжењерство 

материјала.  

 Лице из алинеје пете треба да има завршене основне академске и мастер 

студије на студијском програму, односно модулу керамика, најмање 138 ЕСПБ 

из ужестручне области керамика (технологија керамике, посудна керамика и 

уникатна керамика).” 

  

 У подтачки 3.7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје десета до тринаесте, које гласе: 

„ - мастер инжењер технологије; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер инжењер архитектуре. 

 Лице из алинеје десета треба да има завршене основне и мастер студије 

на студијском програму хемијско инжењерство, односно инжењерство 

материјала.  

 Лице из алинеја једанаеста и дванаеста треба да има завршене основне и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу унутрашња 

архитектура, дизајн ентеријера и намештаја, дизајн ентеријера, сценографија, 

односно сценски дизајн.” 

 

 У тачки 4. подтачка 4.1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер конзерватор и рестауратор. 



 

 

 

 

 Лице из алинеје треће треба да има завршене основне и мастер студије на 

студијском програму, односно модулу конзервација и рестаурација,  

конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, односно 

конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета;” 

 

 У подтачки 4.2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје дванаеста до двадесет девете, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник; 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер инжењер технологије; 

- специјалиста струковни инжењер технологије; 

- ливац (само за образовни профил ливац уметничких предмета); 

- ливац уметничких предмета (само за образовни профил ливац уметничких 

предмета); 

- клесар (само за образовни програм клесар); 

- гравер (само за образовни профил гравер уметничких предмета); 

- гравер уметничких предмета (само за образовни профил гравер уметничких 

предмета); 

- златар драгуљар (само за образовне профиле јувелир уметничких предмета 

и кујунџија); 

- златар јувелир (само за образовне профиле јувелир уметничких предмета и 

кујунџија); 

- златар (само за образовне профиле јувелир уметничких предмета и 

кујунџија); 

- јувелир уметничких предмета (само за образовне профиле јувелир 

уметничких предмета и кујунџија); 

- кујунџија (само за образовне профиле кујунџија и јувелир уметничких 

предмета); 

- обрађивач племенитих метала (само за образовне профиле јувелир 

уметничких предмета и кујунџија); 

- столар (само за образовни профил дрворезбар); 

- дрворезбар (само за образовни профил дрворезбар); 

- пластичар уметничких предмета (само за образовни профил пластичар 

уметничких предмета). 

 Лице из алинеја дванаеста и тринаеста треба да има завршене основне и 

мастер студије на студијском програму, односно модулу из ужестручне области 

вајарство, односно графика. 

 Лице из алинеја четрнаесте треба да има завршене основне академске 

студије на катедри за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство 

(само за образовни профил пластичар уметничких предмета). 

 Лице из алинеја петнаесте треба да има завршене специјалистичке 

студије из области полимерног инжењерства (само за образовни профил 

пластичар уметничких предмета). 

 Лице из алинеја шеснаеста до двадесет девете треба да има одговарајуће 

средње образовање, према програму предмета.” 

 

 

У подтачки 4.4. додају се алинеје трећа до седме, које гласе: 

„ - мастер примењени уметник;  

- мастер ликовни уметник;  

 



 

 

 

 

- специјалиста примењени уметник; 

- стаклар уметничких предмета; 

- грнчар. 

 Лице из алинеја трећа и четврта треба да има завршене основне 

академске и мастер на студијском програму, односно модулу керамика, односно 

основне академске и мастер студије на студијском програму, односно модулу 

вајарство, односно примењено вајарство. 

 Лице из алинеја пета и шеста треба да има завршено одговарајуће средње 

образовање.” 

 

Члан 18. 

У члану 19. тачка 3. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје четврта и пета, које гласе:  

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста за медицинску 

микробиологију; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологијe.” 

 

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета и шеста, које гласе:  

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста за медицинску 

микробиологију; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологијe.” 

 

               У тачки 4. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ -  специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.” 

 

У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„ -  специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.” 

 

               У тачки 5. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ -  магистар фармације.” 

 

               У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„ - магистар фармације.” 

 

               У тачки 6. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

 „ - специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене. 

              У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја трећа, која гласи: 

 „ -специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.” 

                                           

              У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

„ - мастер психолог.” 



 

 

 

 

 

              У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

 „ - мастер психолог.” 

 

              У тачки 8а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја четврта, која гласи: 

 „ - мастер психолог. ” 

 

              У тачки 9. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје седма до једанасте, које гласе: 

„ - специјалиста струковна медицинска сестра; 

- виша медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- специјалиста доктор медицине;” 

 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до тринаесте, које гласе:      

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- специјалиста доктор медицине; 

- дипломирани специјални педагог; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- професор педагогије.  

 

 Лице из алинеје четврте до седме ове тачке треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 

заштита, а лице из алинеје девете до тринаесте треба да има и стечено 

образовање на вишој медицинској школи ” 

 

                    У тачки 11. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје седма до девете, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије;  

- магистар фармације - медицински биохемичар; 

- мастер  биохемичар.” 

 

У подтачки б) за образовне профиле у стоматологији додају се алинеје 

осма до дванаесте, које гласе: 

 „ - специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;  

 - струковни медицинско-лабораторијски технолог; 

 - магистар фармације- медицински биохемичар; 

 - мастер  биохемичар; 

 - специјалиста струковни биохемичар. 



 

 

 

 

 Лице из алинеје осма и девета ове тачке подтачка б) за образовне 

профиле у стоматологији треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                   У тачки 12. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје тринаеста до шеснаесте, које гласе: 

„ - мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- магистар фармације;  

- мастер  биохемичар.” 

 

                     У тачки 13. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске 

микробиологије; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологијe.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„ - специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;  

- струковни медицинско-лабораторијски технолог. 

- виши медицинско-лабораторијски техничар. 

 

Лице из алинеје друге до четврте ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                     У тачки 14. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске    

микробиологије; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологијe.” 

 

У подтачки б) додају се алинеје друга до пете, које гласе: 

„ - виши медицинско-лабораторијски техничар; 

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог;  

- струковни медицинско-лабораторијски технолог. 

 

Лице из алинеје друга до пете ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                     У тачки 15. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске 

микробиологије; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста  епидемиологије;  

- специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектологије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

 



 

 

 

 

     „ -  специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                   У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје једанаеста до петнаесте, које гласе: 

     „ -  специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене; 

- мастер еколог; 

- мастер професор екологије; 

- мастер биолог; 

- мастер професор биологије.” 

                    

                  У тачки 17. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиолог; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга и треће, које гласе: 

        „ -  специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер; 

        -   струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

 Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                   У тачки 18. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

          „ -  специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                       У тачки 19. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја четврта, која гласи: 

         „ -   специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

     „ - струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 



 

 

 

 

                       У тачки 20. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста медицине рада.” 

 

У подтачки б) додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

                       У тачки 21. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје шеста до дванаесте, које гласе: 

     „ - специјалиста доктор медицине, специјалиста социјалне медицине; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије; 

- специјалиста доктор стоматологије, специјалиста социјалне медицине; 

- мастер математичар, претходно завршене основне академске студије на 

студијским програмима из области математике или примењене математике; 

- мастер професор математике, претходно завршене основне академске 

студије на студијским програмима из области математике или примењене 

математике; 

- дипломирани математичар – мастер, претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике или 

примењене математике; 

 - дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике или 

примењене математике;” 

 

                       У тачки 22. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја четврта, која гласи: 

„ - мастер професор језика и књижевности.” 

 

                         У тачки 23. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје осма до тринаесте које гласе: 

     „ - дипломирани музичар – педагог;  

     - дипломирани музичар за медијску област; 

          - професор музичког васпитања; 

     - мастер теоретичар уметности, професионални статус: музички педагог, 

eтномузиколог, музиколог или музички теоретичар; 

          - мастер музички уметник, професионални статус – сви; 

     - мастер композитор.” 

 

                       У тачки 24. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер педагог.” 

 

 

 



 

 

 

 

                        У тачки 25. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до седамнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

 - виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете до 

дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

 

                        У тачки 26. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до шеснаесте, које гласе:  

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

 

Лице из подтачке б) треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете до 

тринаесте треба да има и претходно стечено образовање на вишој 

медицинској школи.” 

 

                       У тачки 27. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.” 

 



 

 

 

 

                       У тачки 28. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи:  

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.” 

У подтачки а) за образовне профиле у стоматологији на крају 

текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.” 

 

У подтачки б) додају се алинеје пета до шеснаесте које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

 - виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из 

алинеја девета до тринаесте треба да има и претходно стечено образовање 

на вишој медицинској школи.” 

 

                       У тачки 29. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне 

од хируршких грана. 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до шеснаесте, које гласе: 

- виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра;  

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог;  

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из 

 



 

 

 

 

 алинеја девете до тринаесте треба да има и претходно стечено образовање 

на вишој медицинској школи.” 

                       У тачки 30. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје хирургије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до седамнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

-  дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (педијатријска 

сестра-техничар), а лице из алинеја девета до тринаесте треба да има и 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

 

                       У тачки 31. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - доктор медицине, специјалиста пластичне и реконструктивне 

хирургије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до седамнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра;  

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из 



 

 

 

 

алинеја девета до тринаесте треба да има и претходно стечено образовање 

на вишој медицинској школи.” 

 

                        У тачки 32. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

      „ - лекар, специјалиста из педијатрије; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до шеснесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар.” 

 

Став 2. мења се и гласи:  

„ - Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (педијатријска 

сестра-техничар), а лице из алинеје осма до дванаесте треба да има и 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

 

                     У тачки 33. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и 

акушерства.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до деветнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- виша гинеколошко-акушерска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра бабица, 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

 



 

 

 

 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (гинеколошко-

акушерска сестра), а лице из алинеја девета до тринаесте треба да има и 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

 

                        У тачки 34. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се алинеје 

друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и 

акушерства.” 

 

У подтачки б) додају се алинеје пета до деветнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- виша гинеколошко-акушерска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра бабица; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (гинеколошко-

акушерска сестра), а лице из алинеја десете до четрнаесте треба да има и 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

 

                       У тачки 35. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста за гинекологију и 

акушерство.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до деветнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- виша гинеколошко-акушерска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра бабица; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра  

- дипломирани психолог; 

 



 

 

 

 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (гинеколошко-

акушерска сестра), а лице из алинеја десете до четрнаесте треба да има и 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

 

                       У тачки 36. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије;  

- специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје пета до седамнаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из 

алинеја девета до тринаесте треба да има и претходно стечено образовање 

на вишој медицинској школи.” 

 

                 У тачки 37. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје неурологије;  

- специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје и адолесцентне 

психијатрије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до шеснаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

 



 

 

 

 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (педијатријска 

сестра-техничар), а лице из алинеја осма до дванаесте треба да има 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

У тачки 38. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шеснаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (педијатријска сестра-

техничар, медицинска сестра-васпитач), а лице из алинеја осма до дванаесте 

треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској 

школи.” 

У тачки 39. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје четврта до шеснаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

 



 

 

 

 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

 виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (педијатријска сестра-

техничар), а лице из алинеја осма до дванаесте треба да има и претходно 

стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

                 У тачки 40. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације;” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до седме, које гласе: 

„ - струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- виши физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лица из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски 

техничар), а лице алинеје шесте и седме треба да има и претходно стечено 

образовање на вишој медицинској школи.” 

                 У тачки 41. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

                 У тачки 42. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до седме, које гласе: 

„ - струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- виши физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лица из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски техничар), а 

лице из алинеје шесте и седме треба да има и претходно стечено образовање на 

вишој медицинској школи.” 



 

 

 

 

                 У тачки 43. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до седме, које гласе: 

„ - струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- виши физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лица из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски техничар), а 

лице из алинеје треће и четврте треба да има и претходно стечено образовање на 

вишој медицинској школи.” 

                У тачки 44. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до седме, које гласе: 

„ - струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- виши физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лица из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски техничар), а 

лице алинеје шеста и седма треба да има и претходно стечено образовање на 

вишој медицинској школи.” 

                  У тачки 45. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга до седме, које гласе: 

„ - виши физиотерапеут; 

- струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- виши физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лица из ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски техничар), а 



 

 

 

 

лице из алинеје шеста и седма треба да има и претходно стечено образовање на 

вишој медицинској школи.” 

                 У тачки 46. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје друга до седме, које гласе: 

„ - виши физиотерапеут; 

- струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лице из алинеје треће ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски 

техничар), а лице из алинеја шесте и седме треба да има и претходно стечено 

образовање на вишој медицинској школи.” 

                 У тачки 47. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа до осме, које гласе: 

„ - виши физиотерапеут; 

- струковни терапеут; 

- струковни физиотерапеут; 

- специјалиста струковни физиотерапеут; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог. 

Лице из алинеје четврте ове тачке подтачка б) треба да има претходно стечено 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита (физиотерапеутски 

техничар), а лице из алинеје седме и осме треба да има и претходно стечено 

образовање на вишој медицинској школи.” 

                 У тачки 48. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје четврта до шесте, које гласе: 

„ - специјалиста фармације, специјалиста козметолог;  

- магистар фармације, специјалиста козметолог; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје трећа до пете, које гласе: 

„ - специјалиста фармације, специјалиста козметолог;  

- магистар фармације, специјалиста козметолог; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.” 



 

 

 

 

                   У тачки 49. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа до пете, које гласе: 

„ - специјалиста фармације, специјалиста козметолог;  

- магистар фармације, специјалиста козметолог; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог.” 

                  У тачки 50. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до шесте које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; 

- специјалиста струковни козметичар–естетичар; 

- струковни естетичар – козметичар. 

Лице из алинеје  пете и шесте ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита 

(козметички техничар).” 

                  У тачки 51. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа до шесте, које гласе: 

„ - специјалиста фармације, специјалиста козметолог;  

- магистар фармације, специјалиста козметолог; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог. 

- специјалиста струковни козметичар естетичар.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - специјалиста струковни козметичар естетичар; 

- струковни козметичар естетичар. 

Лице из алинеје шесте ове тачке подтачка а) и алинеје друга и трећа подтачка б) 

треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 

социјална заштита (козметички техничар).” 

                   У тачки 51а на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје шеста до девете, које гласе:
 

„ - мастер ликовни  уметник;  

- мастер примењени уметник; 

- мастер дизајнер; 

- мастер конзерватор и рестауратор.” 

                  У тачки 52. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике.” 



 

 

 

 

                 У тачки 53. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје 

стоматологије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје 

стоматологије.” 

        У тачки 54. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа до шесте, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије; 

- специјалиста доктор стоматологије, специјалиста максилофацијалне 

хирургије; 

- виша стоматолошка сестра; 

- специјалиста орални хигијеничар.” 

       Лице из алинеје пета и шеста  ове тачке подтачка а) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита 

(стоматолошка сестра-техничар). 

 

        У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје трећа до шесте, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- виша стоматолошка сестра; 

 - специјалиста орални хигијеничар”. 

 

      Лице из алинеје четврте до шесте  ове тачке подтачка б) треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 

заштита (стоматолошка сестра-техничар).” 

                  У тачки 55. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје 

стоматологије.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје 

стоматологије.” 

                 У тачки 56. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа до шесте, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице; 

- струковни зубни протетичар; 

- специјалиста струковни зубни протетичар; 

- виши зубни техничар-протетичар. 



 

 

 

 

                Лице из алинеје четврта до шесте ове тачке подтачка б) треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 

заштита (зубни техничар).” 

                 У тачки 57. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до седме, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице; 

- виши зубни техничар-протетичар; 

- струковни зубни протетичар; 

- специјалиста струковни зубни протетичар. 

               Лице из алинеје пете до седме ове тачке подтачка б) треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 

заштита (зубни техничар).” 

                  У тачки 58. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста болести зуба и 

ендодонције.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста болести зуба и 

ендодонције.” 

                  У тачки 59. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и 

зуба.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста болести уста и зуба.” 

                 У тачки 60. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике.” 

                 У тачки 61. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврте до седме, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике;  

- виши зубни техничар-протетичар; 

- струковни зубни протетичар; 

 



 

 

 

 

- специјалиста струковни зубни протетичар. 

Лице из алинеје пете до седме ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита 

(зубни техничар).” 

                У тачки 62. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

– специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике. 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до седме, које гласе: 

- специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике; 

- виши зубни техничар-протетичар; 

- струковни зубни протетичар; 

- специјалиста струковни зубни протетичар. 

Лице из алинеје пете до седме ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита 

(зубни техничар).” 

                 У тачки 63. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта до седме, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике; 

- виши зубни техничар-протетичар; 

- струковни зубни протетичар; 

- специјалиста струковни зубни протетичар. 

 

                Лице из алинеје пете до седме ове тачке подтачка б) треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 

заштита (зубни техничар).” 

                 У тачки 64. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја друга, која гласи: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до седме, које гласе: 

„ - специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 

протетике;  

- виши зубни техничар-протетичар; 

- струковни зубни протетичар; 

- специјалиста струковни зубни протетичар. 

 



 

 

 

 

       Лице из алинеје пете до седме ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита 

(зубни техничар).” 

                 У тачки 65. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја четврта, која гласи: 

„ - специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга и трећа, које гласе: 

„ - струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

          Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 

заштита. ” 

                  У тачки 66. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до седме, које гласе: 

„ - магистар фармације; 

- магистар фармације-медицински биохемичар; 

- специјалиста фармације-медицински биохемичар; 

- специјалиста фармације специјалиста токсиолошке хемије” 

 

                У тачки 67. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до седме, које гласе: 

„ - магистар фармације; 

- мастер биолог; 

- мастер професор биологије.” 

 

                 У тачки 68. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„ - магистар фармације;  

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер. 

 

Лице из алинеје пета и шестаове тачке треба да има претходно стечено средње 

образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

                  У тачки 69. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до девете, које гласе: 

„ - струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- струковни медицинско-лабораторијски технолог;  

- специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер; 

- специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог. 

- виши медицинско-лабораторијски техничар. 

 

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита.” 

 

 



 

 

 

 

                 У тачки 70. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине; 

- специјалиста доктор медицине, специјалиста трансфузиолог.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје друга до четврте, које гласе: 

„ - специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог; 

- струковни медицинско-лабораторијски технолог. 

- виши медицинско-лабораторијски техничар. 

 

Лице из алинеје друга и трећа ове тачке подтачка б) треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.” 

                 У тачки 72. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - магистар фармације; 

-  специјалиста фармације.” 

                 У тачки 73. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог биља; 

- магистар фармације.” 

                  У тачки 74. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - магистар фармације.” 

                  У тачки 75. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје трећа и четврта, које гласе: 

„ - специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и контролу лекова; 

- магистар фармације. 

                 У тачки 76. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта и пета, које гласе: 

– специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и контролу лекова; 

– магистар фармације.” 

 

         У тачки 77. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје девета до двадесет друге, које гласе: 

„ - специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

- дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

- дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

- виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

- виши медицински техничар; 

 



 

 

 

 

- виша медицинска сестра.” 

 

Став 2. мења се и гласи: 

„ - Лице из алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има 

претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 

социјална заштита, а лице алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и 

претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.” 

                 У тачки 78. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додаје се алинеја трећа, која гласи: 

„ - мастер педагог.” 

 

У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до шеснаесте, које гласе: 

„ - виша медицинска сестра; 

- специјалиста струковна медицинска сестра; 

- дипломирана медицинска сестра; 

- мастер медицинска сестра; 

- дипломирани психолог; 

-  дипломирани дефектолог; 

- дипломирани педагог; 

       - дипломирани специјални педагог; 

- професор педагогије; 

- виша медицинска сестра општег смера; 

-  виша медицинска сестра интернистичког смера; 

- виша медицинска сестра хирушког смера; 

  -    виши медицински техничар. 

 

Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 

подручју рада здравство и социјална заштита (медицинска сестра-васпитач), 

а лице из алинеје седма до једанаесте треба да има и претходно стечено 

образовање на вишој медицинској школи.” 

 

 У ставу 3. ове тачке на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје десета до седамнаесте, које гласе: 

„ - медицинска сестра - техничар; 

- стоматолошка сестра - техничар; 

- латораторијски техничар; 

- санитарни техничар; 

- фармацеутски техничар; 

- физиотерапеутски техничар; 

- козметички техничар; 

- зубни техничар.” 

 

Члан 19. 

 

 У члану 20. тачка 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

 додају се алинеје тринаеста до седамнаесте, које гласе: 

„ - мастер хемичар; 

- мастер професор хемије; 

- мастер инжењер технологије; 



 

 

 

 

- магистар фармације; 

-магистар фармације- медицински биохемичар.” 

 

 У тачки 4. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеста и седма, које гласе: 

„ -мастер организатор здравствене неге; 

- мастер медицинска сестра.” 

 

 У тачки 5. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја четврта, која гласи: 

„ - мастер психолог.” 

 

  У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 

алинеја друга, која гласи 

„ - мастер економиста. 

  Лице из алинеје друге мора да има основне студије из области 

економије.”  

 

 У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје шеснаеста до двадесете, које гласе: 

„ - лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 

- мастер ликовни уметник; 

- мастер примењени уметник; 

- мастер конзерватор и рестауратор; 

- мастер дизајнер.” 

 

 У тачки 9. став 1. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје четврта до шесте које гласе: 

 „ - лице са завршеним мастер студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци; 

 - лице са завршеним основним студијама првог степена-основне 

академске студије, претходно положен специјалистички односно мајсторски 

испит и радним искуством пет година у струци; 

 - лице са завршеним струковним студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци.” 

 

  У ставу 2. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

новe алинејe четврта до шесте, којe гласe: 

 „ - лице са завршеним мастер студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци; 

 - лице са завршеним основним студијама првог степена-основне 

академске студије, претходно положен специјалистички односно мајсторски 

испит и радним искуством пет година у струци; 

 - лице са завршеним струковним студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци. ” 

 



 

 

 

 

         У ставу 3. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају се 

алинеје пета до девете, које гласе: 

 „ -  лице са завршеним мастер студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци; 

 - лице са завршеним основним студијама првог степена-основне 

академске студије, претходно положен специјалистички односно мајсторски 

испит и радним искуством пет година у струци; 

 - лице са завршеним струковним студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци. 

 - естетичар; 

 - струковни козметичар естетичар.” 

 

 У тачки 10. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја друга, која гласи: 

„ -  лице са завршеним специјалистичким струковним студијама са претходно 

положеним специјалистичким испитом и претходно стеченим средњим 

образовањем за одговарајући образовни профил. ” 

 

 У тачки 12. подтачка а) на крају текста тачка се замењује тачком и 

запетом и додају се алинеје друга до шесте које гласе: 

 „ -  лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна 

 - мастер ликовни уметник 

 - мастер примењени уметник 

 - мастер конзерватор и рестауратор 

  - мастер дизајнер.” 

 

 У подтачки б) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и 

додају се алинеје пета до седме које гласе: 

 „ -лице са завршеним мастер студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци; 

 - лице са завршеним основним студијама првог степена-основне 

академске студије, претходно положен специјалистички односно мајсторски 

испит и радним искуством пет година у струци; 

  - лице са завршеним струковним студијама, претходно положен 

специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 

струци. ” 

 

 У тачки 13. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додају 

се алинеје четврта и пета, које гласе: 

„ - мастер теоретичар уметности; 

- мастер драмски и аудиовизуелни уметник.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        Члан 20. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Просветном гласнику”. 

 

 

Број: 110-00-183/2012-03 

 

У Београду, 29.маја 2013. године 

М И Н И С Т А Р 

 

проф. др Жарко Обрадовић  
 

  

   

  

 


